
رئیس مرکز آمار با اعالم این که به 
هیچوجه به دلیل اعالم آمارهای 
منفی بازخواست نش��ده است، 
دلیل تأخیر در اعالم جزئیات نرخ 
بیکاری سال 89 را اشکال در آمار 
سه استان اعالم کرد و با اشاره به 

این که اطالعی از تورم 18/3 درصدی شهریورماه اعالمی بانک مرکزی 
ندارد، گفت: هیچ وقت حیثی��ت و آبروی حرفه ای خود را فدای برخی 

مسائل نمی کنم...

رئیس کل دادگس��تري اس��تان 
اصفه��ان گفت: چه��ار مجرم 
س��اعت  ش��هر  حادثه خمیني 
ش��ش صبح ام��روز در پارك 
بهش��ت خمیني ش��هر ب��ه دار 

مجازات آویخته شدند.
 ب��ه گزارش ایرنا، غالمحس��ین انصاري به قاطعی��ت قوه قضائیه در 

برخورد با جرایم اقتصادي ...

مد و مدگرایی یکی از مسائل مهم 
و روز جامعه اس��ت. این موضوع 
از جنبه  ه��ای گوناگون اعتقادی، 
اجتماع��ی، سیاس��ی، فرهنگی و 
روان��ی بررس��ی و دیدگاه ه��ای 
متفاوتی درباره آن بیان شده است. 

افرادی، مد را نشانه رشد و تمدن باال می دانند. در مقابل نیز افرادی به شدت 
با آن مخالفت می کنند و آن را نوعی ...

امروز مجرمان اعدام شدند
بهشت خميني شهر، جهنم متهمان 

 رئیس مرکز آمار ایران:
حيثيت و آبروی حرفه ای را فدای مسائل 

نمی کنم
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سرمربی تیم بسکتبال فوالدماهان)تینا(: 

مطمئن باشید 
قراردادها واقعی نیست
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اقتصاد    صفحه 3

یک جامعه شناس:
 برخی هویت خود را در مد جستجو

می کنند

جامعه   صفحه 4

به مناسبت روز بزرگداشت حافظ

ديوان دل ايران
 تا ابد باز است

 جامعه    صفحه4

وعده یارانه 135 هزار تومانی؛

حق هر ایرانی سه برابر یارانه فعلي است 
 یک کارشناس اقتصادی با بیان این که دولت در اجرای 
هدفمندی یارانه ها وارد حاشیه های سیاسی شده است، 
گفت: حق هر ایرانی بیش از این سه برابر است اما نه با 

یاران��ه  نقدی بلکه با ایجاد توازن و عدالت اجتماعی که 
در کش��ور ایجاد می ش��ود به شکلی که مردم ما زندگی 

متوسط رو به باال داشته باشند.

ابوالقاس��م حکیمی پ��ور با اش��اره ب��ه این ک��ه دولت 
احمدی نژاد مسأله س��ازترین و اثرگذارترین دولت بعد 
از انقالب اسالمی اس��ت، اظهار داشت:  هدفمندسازی 

یارانه ه��ا در درون ط��رح تح��ول اقتص��ادی ب��ود و 
 ب��ه مجموع��ه اصالح��ات و اقدام��ات کوتاه م��دت و

صفحه 3بلندمدتی ...

 ردپاي اتوبوسراني
  در خودسوزي راننده تاكسي

صفحه 4 ديده مي شود
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دالیل پشت پرده شناسایی اپوزیسيون سوریه 
از سوی مخالفان قذافی

فروپاشی اسرائیل از درون؛
رژیم صهيونيستی در سراشيبی سقوط 

اقدام��ی  در  لیب��ی  انتقال��ی   ش��ورای 
سئوال برانگیز مخالفان سوری را به عقیده 
خود به عن��وان تنها نماینده قانونی ملت 
س��وریه به رسمیت ش��ناخت که در این 
 گزارش به اهداف و دالیل این اقدام پرداخته 

می شود.
 ش��ورای ملی انتقال��ی لیب��ی در اقدامی 
سئوال برانگیز شورای موسوم به شورای 
انتقالی سوریه را به رسمیت شناخت. این 
شورا به تازگی در تاریخ دوم اکتبر تحت 
حمایت ترکیه و آمریکا توس��ط مخالفان 
سوریه در استانبول تش��کیل شد و ادعا 
کرد که تنها نماینده قانونی ملت س��وریه 
است. کشورهای غربی از آغاز اعتراضات 
س��وریه در تالش برای به��ره برداری از 
این تحرکات در راس��تای اهداف توسعه 
 طلبان��ه و تجاوزکاران��ه خ��ود، موضع 
خصمانه ای بر ضد این کشور اتخاذ کرده 
اند و تحت عناوین مختلف نظام بش��ار 
اسد را تحت فش��ار گذاشته اند و از هر 
اقدامی برای از بین بردن سوریه به عنوان 
یک��ی از محورهای حام��ی مقاومت در 

منطقه فروگذار نکرده اند.
در این میان شورای انتقالی لیبی در اقدامی 
س��ئوال برانگیز و همسو با سیاست های 
کشورهای غربی، شورای انتقالی سوریه 

را به رسمیت شناخت.
موس��ی الکونی یکی از اعضای شورای 
انتقالی لیبی در این رابطه در یک گفتگوی 
خب��ری کوتاه اظهار داش��ت : ش��ورای 
انتقالی لیبی قصد دارد سفارت سوریه در 

طرابلس را تعطیل کند.
لیبی با این اقدام نخستین کشوری است 
که ش��ورای انتقالی س��وریه را با وجود 
هشدار ولید المعلم وزیر خارجه سوریه 
به رسمیت شناخت. ولید المعلم خطاب 
به کش��ورهای جهان اعالم کرده بود که 
دمش��ق بر ضد هر کش��وری که شورای 
انتقالی س��وریه را به رس��میت بشناسد 

اقدامات قاطعانه ای اتخاذ خواهد کرد.
به رسمیت شناختن شورای انتقالی سوریه 
توس��ط انقالبیون لیبی در حالی صورت 
م��ی گیرد که کش��ورهای غربی مخالف 
نظام سوریه با وجود تالش برای برچیدن 
نظام سوریه در منطقه به صراحت شورای 
انتقالی سوریه را به رسمیت نشناختند و 
تنها آن را اقدامی رو به پیشرفت توصیف 

کردند.
اقدام اخیر شورای انتقالی لیبی بیانگر این 
مطلب اس��ت که سیاس��ت خارجی آتی 
لیبی دنباله رو سیاست های غرب خواهد 
بود و این شورا بر خالف ادعای خود در 
مسیر خواسته های واقعی ملت لیبی گام 

برنخواهد داشت.
 حس��ن هانی زاده کارش��ناس مس��ائل 
بی��ن الملل درباره اقدام ش��ورای انتقالی 
لیبی می گوید: در واقع ش��ورای انتقالی 
لیبی تحت فشار اتحادیه عرب و اروپا و 
آمریکا اقدام به شناسایی شورای انتقالی 

سوریه کرده است.
وی افزود: هدف انقالبیون لیبی تنبیه سوریه 
اس��ت و به لحاظ اجرایی این شناس��ایی 
ارزش قانونی ن��دارد، اما از آنجایی که در 
طول هشت ماه گذشته شبکه تلویزیونی 
الرای در سوریه تمام بیانیه های دیکتاتور 
مخلوع لیبی را از دمش��ق منتشر می کرد، 
به نظر می رسد شورای انتقالی لیبی با این 
شناسایی قصد انتقام گیری از دولت سوریه 

را داشته است.
از س��وی دیگ��ر این کارش��ناس درباره 
ماهی��ت ش��ورای انتقالی س��وریه اظهار 
داش��ت: با توجه به این که در میان طیف 
رهبران مخالف سوریه اختالف نظرهایی 
درباره شکل گیری این شورا وجود دارد، 
به نظر می رسد ش��ورای انتقالی سوریه 
به لحاظ قانونی و نداشتن پایگاه مردمی 
مورد تردید قرار دارد، زیرا اروپا و آمریکا 
قص��د دارند حوادث لیبی را در س��وریه 
شبیه س��ازی کنند و به تدریج مهره های 

وابسته به خود را وارد این شورا کنند.
هان��ی زاده خاطرنش��ان کرد: ب��ا توجه 
 به ای��ن که ش��ورای انتقالی س��وریه از 
شخصیت های نشان دار وابسته به غرب 
تش��کیل ش��ده اس��ت، بنابراین رهبران 
مخالف داخل سوریه تحت هیچ شرایطی 
به این ش��ورا نخواهند پیوست و نوعی 
اختالف نظر در میان اپوزیسیون داخلی 
و خارجی در س��وریه وج��ود دارد، اما 
از آنجایی که رهبران اپوزیس��یون خارج 
نشین از آمریکا و غرب دستور می گیرند، 
بنابراین در آینده این شورا به عنوان اهرم 
فشار بر ضد نظام حاکم سوریه، فعالیت 
سیاس��ی و نظامی گس��ترده ای در سطح 

داخل و خارج سوریه خواهد داشت.

رژیم صهیونیس��تی که از زمان آغاز بهار 
عرب��ی، روند نزولی خود را طی می کند 
و با انزوای ش��دیدی در سطح منطقه و 
جهان روبه رو شده، در برابر موج جدید 

اعتراضات داخلی قرار گرفته است.
ب��ه گزارش مهر به نقل از س��ی.ان.ان، به 
دنبال شکس��ت مذاکرات کابینه نتانیاهو 
با معترضان صهیونیس��ت، ه��زاران نفر 
از پزش��کان و کارکن��ان بیمارس��تانی با 
هدف ش��رکت در تظاهراتی گسترده که 
برای روز ش��نبه هفته آینده برنامه ریزی 
ش��ده از مش��اغل خود اس��تعفا کردند. 
 در همی��ن رابطه یونا وایس��باچ یکی از 
هماهن��گ کنن��دگان تظاه��رات ها در 
شهرهای مختلف سرزمین های اشغالی 
اع��الم ک��رد ک��ه پزش��کان و کارکنان 
بیمارستانی خواس��تار افزایش حقوق و 

بهبود شرایط زندگی خود هستند.
از سوی دیگر یووال استینیتز وزیر اقتصاد 
رژیم صهیونیستی هشدار داد که استعفای 
پزش��کان و کارکنان بیمارستانی، زندگی 
بیماران را با خطر روبه رو می کند. ساکنان 
سرزمین های اش��غالی که با وعده های 
پوچ سران رژیم صهیونیستی، به فلسطین 
مهاجرت و سرزمین مادری ملت فلسطین 
را غصب و آنها را آواره کردند، اکنون از 
لحاظ اقتصادی خود را در وضعیت بسیار 
سختی می بینند و کابینه صهیونیست ها 
نیز پاسخگوی مش��کالت این مهاجران 
نیست، از همین رو از اواسط ماه جوالی 
و در شنبه هر هفته در شهرهای مختلف 

دست به تظاهرات می زنند.
تظاهرات شب های شنبه در اعتراض به 

افزایش بی سابقه هزینه های زندگی در 
سرزمین های اشغالی از اواسط ماه جوالی 
و از زمانی که تعدادی از صهیونیست ها 
اقدام به برپایی چادر در خیایان روثشیلد 
 ت��ل آویو کردند آغاز ش��د و س��پس به 
بخش ه��ای مختلف همچ��ون کارکنان 

بیمارستانی و حتی شهرداری ها رسید.
یک��ی از محوره��ای اصل��ی اعتراضات 
ساکنان تحمیلی س��رزمین های اشغالی، 
افزای��ش بهای مس��کن و اج��اره بها در 
ش��هرهای مختل��ف این منطقه اس��ت. 
کابینه رژیم صهیونیستی تاکنون جلسات 
متعددی را برای پایان دادن به اعتراضات 
تشکیل داده، اما تا به حال نتیجه خاصی در 
این ارتباط نگرفت و این در حالی است 
که معترضان کمیت��ه ای را برای پیگیری 

خواسته های خود تشکیل داده اند.
خاطر نشان می شود رژیم صهیونیستی که 
از س��وی استکبار و امپریالیسم جهانی بر 
مردم خاورمیانه همچون یک غده سرطانی 
تحمیل ش��د و سرزمین ملت فلسطین به 
اش��غال آن در آمد، در پی تحوالت اخیر 
ب��ا انزوای ش��دیدی در س��طح منطقه و 
جه��ان روبه رو ش��ده اس��ت و از زمان 
آغاز به��ار عربی، موج نفرت و انزجار از 
غاصبان قدس به اوج خود رس��یده است 
و اشغالگران برای رهایی از این وضعیت 
بغرنج به شدت برای از سرگیری مذاکرات 
س��ازش تالش م��ی کنند، ب��ا این حال 
اعتراضات داخلی و تشدید مخالفت های 
جامعه صهیونیستی غاصب با سردمداران 
خود نیز، رژیم اش��غالگر را در سراشیبی 

سقوط قرار داده است.

عضو کمیس��یون برنام��ه، بودجه و محاس��بات مجلس در 
رابطه با گزارش سازمان بازرسی کل کشور در مورد وجود 
مس��تنداتی از دس��تور مقام های دولتی در موضوع اختالس 
اخی��ر با اع��الم این که این گزارش به دس��تگاه قضا ارجاع 
داده شده اس��ت، علنی کردن مستندات سازمان بازرسی را 

مشروط به اجازه دستگاه قضا دانست.
عزت اله یوس��فیان مال  در گفتگو با س��ایت خانه ملت، در 
رابطه با گزارش سازمان بازرسی کل کشور در مورد وجود 
مس��تنداتی از دس��تورمقام های دولتی در موضوع اختالس 
اخیر که در جلس��ه غیر علنی ۲۷ شهریور ماه  به نمایندگان 
ارائ��ه ش��د، گفت: نظر س��ازمان بازرس��ی هم��ان زمان به 
 دس��تگاه قضا ارجاع داده شد، چرا که اگر گزارش را ارجاع 

 نمی دادند جرم محسوب می شد.
نماینده مردم آمل و الریجان در مجلس ش��ورای اس��المی 
ب��ا بی��ان این ک��ه مخفی ک��ردن عدله جرم، جرم اس��ت و 
 باید مدارك و مس��تندات س��ازمان بازرسی به دستگاه قضا 
می رفت، افزود: از آنجای��ی که این گزارش به قوه قضائیه 
ارجاع داده شده است، مرجع تشخیص دستگاه قضا است و 

کس دیگری نمی تواند در این مورد قضاوت کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در رابطه 
با علنی کردن مس��تندات سازمان بازرسی در مورد تخلفات 
دولت با بیان این که گزارش های س��ازمان بازرس��ی کشور 
طبقه بندی می ش��ود، تصریح ک��رد: گزارش های محرمانه، 
فوق محرمانه، سری و عادی در سازمان بازرسی وجود دارد 
و اگر گزارش محرمانه باش��د برای انتشار به طور حتم باید 

مجوز دستگاه قضایی را داشته باشد.
برخی منابع خبری پس از ارائه اولین گزارش سازمان بازرسی  
در جلس��ه غیر علنی مجلس که ۲۷ ش��هریور ماه برگزار شد 
مط��رح کردند که با توجه به گ��زارش مصطفی پور محمدی 
رئیس س��ازمان بازرسی کل کش��ور، برای ما نمایندگان اثبات 
ش��ده که اختالس از درون دولت توصیه ش��ده و با دس��تور 

مقامات ارشد عامل اختالس فعالیت می کرده است.
  بر اس��اس اعالم ای��ن منبع خبری، بخ��ش جالب گزارش 
پ��ور محمدی این بود که اعالم ش��د بس��یاری از آقایان که 
مدعی کشف این اختالس هس��تند از ماجرا مطلع بودند و 

حتی توصیه های متعددی در این زمینه داشتند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان گفت: 
در سال زراعی گذشته 1۲میلیارد تومان کمک 
بالعوض از طریق تسهیالت بانک کشاورزی 

به کشاورزان اصفهانی اختصاص یافت.
مهرداد مرادوند در گفتگو با فارس، با اش��اره 
ب��ه این که ش��ش میلی��ون و ۲00ه��زار تن 
محصوالت کشاورزی در بخش های مختلف 
باغی و زراعی در اس��تان اصفهان تولید شده 
است، اظهار داشت: سهم تولیدات کشاورزی 
شهرس��تان اصفهان در این بی��ن بیش از یک 
میلیون تن اس��ت. وی در ادامه افزود: اس��تان 
اصفهان در بخش تولید مرغ و گوش��ت قرمز 
رتبه نخس��ت را به دس��ت آورده است. مدیر 
جهاد کشاورزی شهرس��تان اصفهان تصریح 
کرد: تولید ش��یر در اس��تان اصفهان که رتبه 
نخست را در کشور دارد، بیشترین سهم تولید 

را در بین شهرس��تان های کشور به شهرستان 
اصفهان اختصاص داده است.

مرادون��د در ادام��ه تصریح کرد: ب��ا توجه به 
وضعیت موجود در طول سال های خشکسالی، 
دول��ت اقدامات خوبی را در راس��تای تکمیل 
زیرساخت ها برای کشاورزان انجام داده، اما به 
دلیل جاری نبودن آب در رودخانه زاینده رود، 
شیرینی و حالوت آن احساس نشده است. وی 
بیان کرد: در سال مالی 1389 که تا تیرماه ادامه 
داش��ت، تعداد شبکه های فرعی سه و چهار با 
اعتباری حدود هفت میلیارد تومانی تاکنون 4۷0 

کیلومتر کانال کشی آن انجام شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان با اشاره 
به این که طرح های کوچک تأمین آب ش��امل 
3۲ باب اس��تخر از دیگر طرح های اجرایی در 
بخش کشاورزی شهرستان اصفهان بوده است، 

گف��ت: برای انتقال 30 کیلومتر آب حدود 1/۲ 
میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است. وی ادامه 
داد: مرمت قنوات در 14 رشته، دو هزار و 100 
هکتار تسطیح اراضی با اعتبار یک میلیارد تومان 
از دیگ��ر برنامه های��ی بود که در س��ال زراعی 
گذش��ته به منظور کاهش آثار خشکس��الی در 

شهرستان اصفهان اجرایی شد.
مرادون��د اظهار داش��ت: در مجم��وع 10/5 
میلیارد توم��ان اعتبار صرف کاهش زیان های 
خشکسالی اصفهان ش��د که کل اعتبار استان 
اصفهان تنها یک میلیارد و 6۷0 میلیون تومان 

بوده است.
وی همچنی��ن در پایان اضافه کرد: در س��ال 
زراع��ی گذش��ته 1۲میلی��ارد توم��ان کمک 
بالعوض از طریق تسهیالت بانک کشاورزی 

به کشاورزان اصفهانی اختصاص یافت. 

مدیرجهاد کشاورزی اصفهان خبر داد:
اختصاص 12ميليارد تومان کمک بالعوض به کشاورزان اصفهانی

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

مع��اون عمراني اس��تاندار ته��ران گفت: 
در حال تهی��ه و تنظیم ش��کایت نامه بر 
ضد ش��هرداري تهران هستیم تا تکلیف 
صد میلی��ارد توم��ان درآم��د حاصل از 
حریم ش��هرداري تهران مشخص شود. 
محمدرضا محمودي در گفتگو با ایس��نا 
افزود: استانداري در حال تنظیم شکایت 
بر ضد ش��هرداري تهران است تا تکلیف 
درآمدهاي حریم ش��هر تهران طي چهار 

سال گذشته مشخص شود.
وي افزود: طي چهار سال گذشته شهرداري 

تهران صدها میلیارد تومان از حریم شهر 
تهران درآمدزایي داشته و بر اساس قانون 
بای��د 80 درصد آن را براي حریم ش��هر 
هزینه مي کرد. این در حالي است که تنها 
شش میلیارد تومان براي حریم شهر خرج 
شده است. معاون عمراني استاندار تهران 
تاکید کرد: استانداري تهران پس از تنظیم 
شکایت بر ضد ش��هرداري این مسأله را 
در مب��ادي قانوني پیگیري خواهد کرد تا 
تکلیف درآمدهاي میلیاردي ش��هرداري 

تهران در این بخش مشخص شود.

پایتختنصف النهارنصف النهارنصف النهار
براي تعیین تكلیف درآمدهاي حاصل از حریم پایتخت؛ 
استانداري تهران از شهرداري شکایت کرد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داد:

 وجود مستنداتی از دستور مقام های دولتی در موضوع اختالس اخیر

جهان نما

نوری المالكی اعالم کرد:
جزئيات حضور آمریکا در عراق پس از 2011 
نخست وزیر عراق ضمن تشریح جزئیات حضور آمریکا در عراق پس از 
سال ۲011 اعالم کرد: طرف عراقی هرگز با مصونیت قضایی به نیروهای 

آمریکایی موافقت نخواهد کرد.
 به گ��زارش مهر، ن��وری المالک��ی در گفتگو ب��ا رویترز اظهار داش��ت: 
گزین��ه ه��ای متعددی برای بررس��ی پوش��ش قانونی حض��ور نیروهای 
آمریکایی مسئول آموزش در عراق پس از سال ۲011 وجود دارد و ما در 

حال رایزنی با طرف آمریکایی هستیم.
وی افزود: روند سیاس��ی عراق مس��یر درس��ت را طی م��ی کند و طرف 
 های آمریکایی و عراقی به مفاد توافقنامه امنیتی بغداد و واش��نگتن پایبند 
ب��وده اند. ع��راق به نیروهای آموزش��ی نیاز دارد و این آم��وزش تنها در 

راستای آمادگی و بسیج نیروهای عراقی خواهد بود. 

صدراعظم آلمان:
اروپا مصمم به حل بحران مالی است

صدر اعظم آلمان در سخنانی درباره بحران مالی و بدهی های فزاینده در 
اروپا که اعتراضات مردمی را به همراه داش��ته اس��ت مدعی شد: اتحادیه 
اروپا از اراده سیاسی برای حل این بحران برخوردار است. به گزارش مهر 
به نقل از خبرگزاری فرانسه، آنجال مرکل در هانوی پایتخت ویتنام گفت: 
کش��ورهای عضو منطقه یورو اراده سیاسی برای غلبه بر بحران بدهی ها 
را دارند. وی که پس از گفتگو  با انگوین تان دونگ نخست وزیر ویتنام 
صحبت می کرد، افزود: افزایش میانگین س��نی و پیر ش��دن جمعیت در 
اروپا باعث شده تا کاهش بدهی های عمومی برای این اتحادیه مشکل تر 
باشد. مرکل دیدار خود از ویتنام را پس از دیدار با نیکال سارکوزی رئیس 
جمهوری فرانس��ه انجام داد که در آن دو کشور با رفع اختالفات، موضع 

مشترك خود را درباره حل بحران بدهی ها اعالم کردند.

سازمان ملل متحد خبر داد:
شکنجه شدید  زندانيان در افغاستان 

س��ازمان ملل متحد در گزارش��ی از شکنجه  ش��دید زندانیان در زندان های 
افغانس��تان خبر داد. به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در گزارش 
سازمان ملل متحد که براساس گفتگو با بیش از 300 مظنون در این کشور که 
مدتی در زندان های افغانستان سپری کرده بودند، تهیه شده، به بدرفتاری های 
گسترده و بسیار خشن با زندانیان از جمله گرسنه نگه داشتن زندانیان، بستن 
آنها به سقف با دست هایشان و شالق زدن با کابل اشاره شده است.  از این 
روش شکنجه ها در زندان های تحت نظر آمریکا نیز استفاده می شود. یکی از 
مقامات آمریکایی مستقر در افغانستان درباره این گزارش گفت: کسی نیست 
که درباره این شکنجه ها و آنچه در این زندان ها رخ می  دهد چیزی نداند، 
 بنابراین غیرممکن است که بگوییم این اطالعات بدون هیچگونه مشکلی برای 

زندانیان و به صورت داوطلبانه ارائه شده است. 

چاپ مقاله پزشکی در چهارمحال و بختياری 
بيش از دو برابر شد

رئیس مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی چهار محال و بختیاری از 
چاپ دو و نیم برابری مقاالت در مجله  »آی اس آی« در نیمه نخست سال جاری خبر 

داد.
محمود رفیعیان در گفتگو با  مهر با بیان این که تاکنون 130 مقاله در طی این ش��ش ماه 
نخست در این مرکز توسط استادان و دانشجویان پذیرفته شده است، اظهار داشت:  بیش 
از دو و نیم برابر مقاالت علمی در مجله آی اس آی  در طی این شش ماه چاپ شده است. 
وی افزود: این مقاالت در راستای اثرات گیاهان دارویی در چربی، قند، حافظه و... بوده 
است. رئیس مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی چهار محال و بختیاری 
با اشاره به این که 160 طرح تحقیقاتی در زمینه 80 گیاه دارویی صورت گرفته است، اذعان 
داشت: در شش ماه سال جاری نسبت به سه، چهار سال گذشته جهش قابل توجه ای در 

طرح های تحقیقاتی و چاپ مقاالت صورت گرفته است. 

شهرداري هاي چهارمحال و بختياري، 
20 ميليارد ریال به کتابخانه ها بدهکارند

مدیرکل نهاد کتابخانه هاي عمومي چهارمحال و بختیاري از بدهکاري ۲0 میلیارد ریالي 
ش��هرداري هاي این اس��تان به این نهاد خبر داد. به گزارش ایرنا، به��رام داوودي افزود: 
شهرداري هاي استان از محل نیم درصد درآمدها امسال 950 میلیون ریال به کتابخانه هاي 

عمومي پرداخت کردند، اما همچنین به این نهاد بدهکار هستند. 
وي گفت: ازسال 83 که این نهاد تأسیس شده تا 8۷، شهرداري ها تنها 6۷0 میلیون ریال در 
قالب اعتبار نیم درصد درآمدها به این نهاد پرداخت کرده اند و بیش از ۲0 میلیارد ریال در 

خصوص نیم درصد درآمدهاي سال هاي بین 83 تا 8۷ به این نهاد بدهکار شده اند. 
وي میزان پرداختي شهرداري ها در سال گذشته را بیش از دو میلیارد ریال عنوان کرد و 
گفت: پیش بیني مي شود این میزان تا پایان امسال به بیش از سه میلیارد ریال افزایش پیدا 
کند.  داوودي افزود: رشد فرهنگي و افزایش فضاهاي فرهنگي از جمله پیامدهاي حاصل 
از افزایش درآمد کتابخانه ها از محل نیم درصد درآمد ش��هرداري هاس��ت که با توجه 
به دستورات استاندار و پیگیري هاي مسئوالن فرهنگي و معاونت برنامه ریزي استاندار 
 امیدواریم این امر در س��طح استان محقق ش��ود.  داوودي تعداد کتابخانه هاي استان را 

34 باب کتابخانه با بیش از 30 هزار نفر عضو فعال عنوان کرد. 
مدیر کل کتابخانه هاي عمومي همچنین از استخدام ۲3 نفر در کتابخانه هاي عمومي 
و نهاد کتابخانه ها خبر داد و گفت: متقاضیان مي توانند براي شرکت در این آزمون 
اس��تخدامي به س��امانه www.iranpl.ir )پرتال نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور( 

مراجعه و ثبت نام کنند. 

نماینده مجلس:
طراحان استيضاح وزیر اقتصاد منتظر 

گزارش کميسيون اصل 90 هستند
نماینده مردم ارومیه در مجلس ش��ورای اسالمی با بیان این که طراحان 
استیضاح وزیر اقتصاد منتظر گزارش کمیسیون اصل 90 هستند، گفت: 
بانک مرکزی به عنوان ناظر اقتصادی در پرونده سه هزار میلیاردی اهمال 

کرده و به جای ناظر نقش یک تاجر سودجو را بازی کرده است.
جواد جهانگیرزاده در گفتگو با مهر در خصوص آخرین مذاکرات طراحان 
استیضاح وزیر اقتصاد با هیأت رئیسه گفت: براساس مذاکرات صورت 
گرفته طراحان منتظر ارائه نتیجه گزارش کمیس��یون اصل 90 از پرونده 
اختالس س��ه هزار میلیارد تومانی هستند تا طرح استیضاح را در صحن 

علنی مجلس مطرح کنند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی با تأکید بر این که گزارش 
کمیسیون اصل 90، نقش کلیدی در عزم طراحان استیضاح دارد، گفت: 

طراحان استیضاح به دنبال بررسی تمام ابعاد اختالس هستند.
وی افزود: متمرکز ش��دن بر روی یک بانک و یا یک مؤسس��ه مالی و 

اعتباری اشتباه است. باید همه ابعاد اختالس را بررسی کرد.
جهانگیرزاده بانک مرکزی را مسئول پاسخگویی به بسیاری از پرسش های 
به وجود آمده پیرامون اختالس دانست و گفت:  برخی نشانه ها و گزارشات 
حاکی از آن است که بانک مرکزی به عنوان ناظر ویژه اقتصادی اهمال و 
به جای ناظر در نقش یک تاجر عمل کرده است.  وی تأکید کرد:  گزارش 
کمیسیون اصل 90 از اختالس سه هزار میلیاردی، رئیس بانک مرکزی را 

نیز وادار به پاسخگویی پیرامون این اختالس خواهد کرد. 

آگهی اصالحی به شماره 90/7/17-28187

پیرو آگهی تشخیص منابع ملی به شماره 18842-65/10/10 منتشره 
در روزنامه های جمهوری اسالمی و اولیاء اصفهان به شماره های 2215 و 
1679 م��ورخ 65/10/25 در ردیف 40 به نام قریه جعفرآباد )بارونق( 
پالک 9 اصلی بخش 5 ثبت کاش��ان ش��امل قس��متی از پالک 240 اصلی 
نیز می باش��د که از قلم افتاده اس��ت. ضمناً مس��احت منابع ملی پالک از 
میزان 438 هكتار به 746/55 هكتار افزایش یافته که بدینوسیله آگهی 

مذکور اصالح می گردد.

فیض اله رهنما 
مديركل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

 م الف/ 10549
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 ناهید شفیعی

در حالی که ذخایر و منابع آبی اصفهان هنوز نفس راحتی از 
پشت سرگذاشتن یک سال بحران بی سابقه دیگر نکشیده 
اند، فقر و ورشکستگی کشاورزان، مسئوالن را وادار کرد دل 
 ب��ه دریا بزنند و به امید بارندگی های پاییز و زمس��تان، آب
زاینده رود را تا پای 100 هزار هکتار زمین کش��ت غله در 

شرق اصفهان باز کنند.
اسفندیار امینی مدیر عامل کانون خبرگان کشاورزی استان 
اصفهان با انتقاد از اعالم نش��دن زمان دقیق باز ش��دن آب 
گفت:کشاورزان دست کم 40 روز قبل از جاری شدن دوباره 
زاینده رود، باید بدانند چه میزان آب و تا چه مدت در اختیار 
خواهند داش��ت تا بتوانند برای یک دوره کشت پاییزه اقدام 

کند.
آماده سازی زمین ها دو ماه طول می کشد

وی با اشاره به تعطیلی طوالنی مدت کشت در پایین دست 
رودخان��ه و به دنبال آن فروش ماش��ین آالت و تجهیزات 
کش��اورزان، رها سازی زمین ها و مهاجرت نیروهای کار از 
این مناطق به شهرهای اطراف گفت: خواسته کشاورزان این 
بود که آب را از شهریورماه دریافت کنند، در حالی که هنوز 
زمان دقیق جاری ش��دن آب در رودخانه به ما ابالغ نش��ده 

است.
امینی انتظار کش��اورزانی که پس از دو س��ال قرار اس��ت با 
دریافت سهمیه خود از زاینده رود زمین هایشان را زیر کشت 
ببرند را داشتن زمان کافی برای آماده سازی زمین ها و تهیه 
بذر و نهادهای مورد نیاز بیان کرد و گفت: با توجه به این که 
بذرهای مورد نیاز در هر دوره کشت باید سم زده و تا زمان 
محدودی اس��تفاده شوند، در حال حاضر هیچ اقدامی برای 
آماده سازی زمین ها نمی توانیم انجام دهیم چون ممکن است 

با ضرر و زیان های جدیدی روبه رو شوند.
 به گفته وی، در س��ال های معمول کش��اورزان اصفهان از 
 شهریورماه شروع به آماده س��ازی زمین برای کشت پاییزه
می کنند که تا اواسط آذرماه نیز طول می کشد اما امسال به 
دلیل محدودیت در آب، امکان استفاده از چاه ها و منابع زیر 

زمینی وجود ندارد و باید برنامه ریزی ها دقیق تر باشد.
350 میلیون متر آب نیاز داریم

مدیر عامل کانون خبرگان کش��اورزی استان، آب مورد نیاز 
برای کش��ت پاییزه در س��ال های معم��ول را 1۷5 میلیون 
 مترمکعب دانست و گفت: با توجه به خشک شدن آبخوان ها،
قنوات و چش��مه ها، امسال به دو برابر آبی که در سال های 

معمول مصرف می شد نیاز داریم.
وی با پیش بینی این که امسال حدود 50 درصد زمین ها زیر 
کشت بروند گفت: بیش از 100 هزار هکتار زمین کشاورزی 
در شرق اصفهان وجود دارد که به جز نقاط محدودی که از 
پساب استفاده می کردند، قسمت اعظم زمین ها در سال های 

گذشته خشک و بی استفاده مانده اند.
دو هفته زمان کافی است

علی بصیرپور مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از سدها و 
تأسیسات آبی استان اصفهان نیز مشخص نبودن زمان دقیق 
جاری شدن آب در زاینده رود را تأیید می کند و می گوید: 
هنوز زمان دقیقی تعیین نشده فقط زمان تقریبی اواسط آبانماه 

در نظر گرفته شده است.
وی که معتقد است دو هفته زمان برای آماده سازی زمین های 
کشاورزی برای دریافت آب کافی است گفت: چون یک سال 

 بحرانی و بسیار سخت را در منابع آبی پشت سرگذاشته ایم
ممکن اس��ت آبی که برای کشت پاییزه اختصاص می یابد 
صد در صد مطلوب کشاورزان نبوده و کیفیت الزم را نداشته 

باشد.
 مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از سدها و تأسیسات آبی 
استان اصفهان با اشاره به خالی بودن حجم زیادی از مخزن 
سد زاینده رود گفت: در این شرایط رها سازی آب فقط به 
پشتوانه قولی که به کش��اورزان داده شده صورت می گیرد، 
بنابراین باید امیدمان به بارش های فصل پاییز و زمستان باشد 

چراکه آب پشت سد تنها به امید باران جاری می شود.
مشكل کشاورزان حل نمی شود

مدیرعامل کانون خبرگان کش��اورزي اس��تان با بیان این که 
کشت پاییزه منحني هزینه هاي این قشر آسیب دیده جامعه 
را باال مي برد به این امید که کش��اورزان در تیرماه سال آینده 
به درآمد برسند گفت: کشاورزان نزدیک دو سال است هیچ 
زراعتي نداشته و براي تأمین معاش خانواده هایشان مجبور 

شده اند به صورت کارگران روز مزد کار کنند.
 وي ب��ا اش��اره به مصوب��ه دولت براي پرداخت خس��ارت
50 میلیارد توماني به کشاورزان شرق اصفهان در فروردین 
ماه امسال گفت: برابر ماده 44 قانون توزیع عادالنه آب، وقتي 
آب متعل��ق به حقابه داران اع��م از رودخانه، چاه و قنات بر 
اثر برنامه هاي وزارت نیرو تحویل نشود دولت باید خسارت 
حقابه داران را بپردازد اما متأسفانه این امر تاکنون محقق نشده 

است.
به گفته امیني، کشاورزان در شرایطي که هیچ بنیه مالي ندارند 
انتظار دارند دولت در پرداخت تس��هیالت و حمایت مالي 
از آن��ان تعجیل کند چراکه در غیر این صورت بس��یاري از 
کشاورزان نه تنها قادر به ادامه کشت نخواهند بود که حتي 

نمي توانند زندگي خانواده هایشان را اداره کنند.
مصرف کنندگان دیگر جای کشاورزی را گرفته اند

وي در ادامه اظهار داشت: آنچه مسلم است این که اگر سایر 
بخش هاي مصرف کننده آب اعم از صنعت، شرب و خدمات 
به شیوه هاي معمول برداشت آب ادامه دهند حتي با وجود 
بارش معمول، باز هم بخش کش��اورزي با مشکل روبه رو 
خواهد بود، در عین حال که مصارف آب به ویژه در استان 

همجوار هر روز بیشتر مي شود.

امیني با بیان ای��ن که برداش��ت آب از رودخانه زاینده رود 
از زمان هاي قدیم توس��ط نمایندگان مردم بر اساس طومار 
منس��وب به ش��یخ بهایي بدون هیچ مشکلي انجام مي شده 
گفت: با منطقه اي شدن مدیریت آب مشکالت زیادي براي 
مردم به وجود آمد که تنها راه حل این مشکالت، اصالح شیوه 
 مدیریت منابع آب و حضور مردم درتصمیم گیري هاست.

کشاورزان شرق، زیر بار بدهكاری 
دکتر مهدي بصیري استاد بازنشسته دانشگاه صنعتي اصفهان 
نیز یادآور می ش��ود: کمبود آب در سال هاي اخیر بیشترین 
خسارت را به شرق اصفهان وارد کرد، به طوري که با خشک 
شدن رودخانه زاینده رود و تاالب گاوخوني، بیابان زایي در 
ش��رق گسترش پیدا کرد و به دنبال آن گرد و غبار زیادي از 
این منطقه و زمین هاي کشاورزي رها شده در آن بلند مي شود 

که در اثر وزش باد به نقاط دیگر پراکنده مي شود.
بصیري که خود یکي از کشاورزان شرق اصفهان هم هست 
اظهار داش��ت: در چنین شرایطي بیشتر کشاورزان شرق که 
هیچ درآمدي دیگري هم نداشته اند از سرمایه هاي قبلي خود 
استفاده کرده اند تا جایي که حتي ماشین آالت کشاورزي و 
دام ها و حتي فرش زیر پایش��ان را فروخته اند و این به غیر 
از بدهکاري هایي اس��ت که به خاطر پرداخت تسهیالت به 

بانک ها دارند.
وي مي گوی��د: کش��اورزان براي خرید ب��ذر و کود و حتي 
تأمین مخارج زندگي تا زمان برداشت محصولشان مشکل 
دارند اما اگر اعتبارات تصویب شده از سوي دولت به دست 
کشاورزان برسد و در عین حال بتوانند کشت بهاره هم داشته 

باشند تا حدودي مشکالتشان حل مي شود.
وي با تأکید بر این که راندمان آب در بخش کشاورزي شرق 
اصفهان باال بوده گفت: به جاست مسئوالن به جاي توسعه هاي 
جدید به فکر مشکالت مردمي باشند که از گذشته هاي دور 
در این منطقه ساکن بوده و تنها منبع درآمدشان کشاورزي و 
دامداري است و امروز به خاطر مشکالت تحمیلي مجبور به 
آوارگي در شهرها شده اند و مدنیت مناطق آنها با خطر جدي 

روبه رو شده است.
 حمای��ت از کش��اورزان ب��ا پرداخت تس��هیالت

قرض الحسنه 
همچنین عضو کمیسیون کشاورزي مجلس شوراي اسالمي 

با بیان این که بخش عمده اي از مشکالت کشاورزان کمبود 
آب می باشد که از اختیار ما خارج است گفت: بخش اعظم 
مشکل کمبود آب به دلیل خشکسالي هاي اخیر مي باشد اما 
بخش دیگر این مش��کالت به خاطر توزیع نامناسب و غیر 
عادالنه آب اس��ت. بهمن محمدي با اش��اره به مش��کالت 
کش��اورزان در نقاط مختلف کشور و استان اصفهان گفت: 
براي حل مشکالت کشاورزان استان به ویژه در شرق اصفهان، 
سازمان جهاد کشاورزي و ستاد بحران استان باید برنامه ریزي 
کنند تا بخشي از خسارت خشکسالي به کشاورزان در قالب 
تس��هیالت قرض الحسنه پرداخت شود که بتوانند به تولید 

خود ادامه دهند.
نماین��ده مردم فریدن، فریدونش��هر و چ��ادگان در مجلس 
شوراي اسالمي یادآور شد: سازمان جهاد کشاورزي اعتبارات 
خشکسالي را بیشتر در امور زیربنایي آب و خاك هزینه کرده 
اما به جاس��ت امسال بخشي از اعتبارات به طور مستقیم به 

کشاورزان پرداخت شود.
حمایت ها کافی نیست

این عضو کمیسیون کشاورزي، آب و منابع طبیعي در مجلس 
که معتقد است حمایت هاي صورت گرفته از سوي دولت از 
کشاورزان کافي نبوده مي گوید: خشکسالي، برخي کشاورزان 
را از زندگي س��اقط کرده تا جایي ک��ه درآمد آن ها به صفر 
رسیده است و این مسأله لزوم حمایت همه جانبه مسئوالن 

را  مي طلبد.
وي خواستار توجه بیشتر مسئوالن به بخش کشاورزي شد 
و افزود: با توجه به نقش مهم کشاورزي در تأمین سالمت و 
امنیت غذایي و اشتغالزایي، متأسفانه مسئوالن توجه کافي به 

این بخش نداشته اند.
زراعت و دامداري تنها درآمد کشاورزان شرق 

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمي نیز گفت: 
متأسفانه در این سال ها کشاورزان شرق اصفهان که تنها منبع 
درآمدشان کشاورزي است خسارت زیادي متحمل شده اند، 
در حالي که در باالدست کشاورزي شغل دوم یا سوم مردم 

است.
فوالدگر با بیان این که عدالت در توزیع آب شامل محدودیت ها 
و شرایط سخت نیز مي شود، انتقال و توزیع آب را مهم تر از 
تأمین آب دانست و افزود: در بخش هاي مختلف کشاورزي، 
صنعت و شرب باید از منابع آبي حداکثر استفاده را ببرند تا از 

پرت و هدر رفت آب جلوگیري شود.
در پاسخ به مشکالت کشاورزان شرق اصفهان براي کشت 
پاییزه، قائم مقام سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان گفت: 
اگر قرار اس��ت کشاورزان برداشت محصول و درآمد داشته 
باشند باید کشت کنند، کشت هم هزینه هایي مثل آماده کردن 

زمین، بذر، کود شیمیایي و آبیاري دارد.
آب، 90 درصد مشكالت را حل می کند

محمد نصر اصفهاني که معتقد اس��ت مشکل اصلي بخش 
کشاورزي محدودیت آب است مي گوید: اگر آب مورد نیاز 
کش��اورزي تأمین شود 90 درصد مشکالت کشاورزان حل 
مي ش��ود و به همین خاطر امیدواریم آب براي کشت بهاره 

کشاورزان هم تأمین شود.
وي در خصوص برنامه هاي سازمان جهاد کشاورزي استان 
براي حمایت از کش��ت پاییزه کش��اورزان اظهار داشت: در 
این راستا قیمت ماشین آالت کشاورزي را بر اساس شرایط 
جدید اعالم کرده ایم قیمت بذر هم که مشخص است ضمن 
این که به دنبال دریافت یارانه براي بذر کشاورزان هستیم که 

هنوز قطعي نشده است.

مع����اون  برنام�ه ری��زی  اس��تاندار 
چهارمح��ال و بختی��اری گفت: در 
س��ال  جاری افزون ب��ر 4۷ میلیارد 
ری��ال اعتب��ار در راس��تای احداث 
و بهره ب��رداری از س��د باباحی��در 

تخصیص یافته است.
حمیدرضا فروزنده اظهار داش��ت: 
با وجود گذش��ت بیش از 13 سال 
از اس��تقرار شهرداری در این شهر، 
طرح توسعه شهر باباحیدر با استناد 
به نقشه اولیه اس��ت که این مسأله 

مش��کالت بس��یاری را فرا روی جانمایی و مکان یابی 
امکانات جدید در این شهر ایجاد کرده است.

وی تهیه طرح جامع ش��هری را محوری ترین نیاز شهر 
باباحی��در برش��مرد و افزود: در ح��ال حاضر محدوده 
ش��هر باباحیدر جوابگوی نیاز مردم این ش��هر نیست، 
بر همین اس��اس تهیه طرح جامع برای توس��عه شهری 
 یک��ی از اولویت ه��ای اساس��ی این ش��هر محس��وب

می شود. فروزنده، عدم وجود نقشه پایه شهر باباحیدر 
را مهم ترین مش��کل تهیه طرح جامع این ش��هر عنوان 
کرد و گفت: تهیه نقش��ه جامع برای این ش��هر نیازمند 

طی یک دوره زمانی شش ماهه است.
وی عملیات اجرایی س��اماندهی گلزار ش��هدای شهر 
باباحی��در را مطل��وب ارزیابی کرد و گف��ت: با توجه 

ب��ه برنامه ریزی های صورت گرفته 
مکفی،  اعتب��ارات  تخصی��ص  ب��ا 
این پروژه تا پایان س��ال  جاری به 

بهره برداری می رسد.
اس��تانداری  برنامه ری��زی  مع��اون 
چهارمح��ال و بختی��اری در ادامه 
عدم اس��تقرار امکانات زیرساختی 
از جمل��ه گاز ش��هری را مهم ترین 
امیدآباد از توابع  مشکل روس��تای 
شهرستان فارسان برشمرد و گفت: 
ش��رکت گاز بای��د ب��رای برطرف 
 ک��ردن این مش��کل اقدام��ات الزم را در دس��تور کار
قرار دهد. وی با اشاره به روند تکمیل سد خاکی غدیر 
باباحیدر گفت: در س��ال  جاری افزون ب��ر 4۷ میلیارد 
ریال اعتبار در راس��تای تکمیل و بهره ب��رداری از این 

پروژه تخصیص یافته است.
فروزن��ده با تأکید بر این که ای��ن میزان اعتبارات ابالغ 
ش��ده برای س��د غدیر باباحیدر ناکافی است، گفت: با 
لحاظ این شرایط این سد برخالف پیش بینی ها در سال 

آینده آبگیری نمی شود.
وی عدم مکان یابی مناس��ب برای دفع زباله  های شهری 
را از مش��کالت اساس��ی ش��هر باباحیدر عنوان کرد و 
افزود: متأس��فانه در این زمینه کمیته مکان یابی درست 

عمل نکرده  است.

نيم نگاه

اقتصاد

وعده یارانه 135 هزار تومانی؛

حق هر ایرانی سه برابر یارانه فعلي است 
 یک کارشناس اقتصادی با بیان این که دولت در اجرای هدفمندی یارانه ها وارد حاشیه های 
سیاسی شده است، گفت: حق هر ایرانی بیش از این سه برابر است اما نه با یارانه  نقدی 
بلکه با ایجاد توازن و عدالت اجتماعی که در کشور ایجاد می شود به شکلی که مردم ما 

زندگی متوسط رو به باال داشته باشند.
ابوالقاسم حکیمی پور با اشاره به این که دولت احمدی نژاد مسأله سازترین و اثرگذارترین 
دولت بعد از انقالب اسالمی است، اظهار داشت:  هدفمندسازی یارانه ها در درون طرح 
تحول اقتصادی بود و به مجموعه اصالحات و اقدامات کوتاه مدت و بلندمدتی اطالق 
می شود که هدف آن ایجاد توازن، تعادل میان سیستم های موجود در یک اقتصاد از قبیل 
تولید، توزیع، مصرف و همچنین با نقش دولت است. وی با اشاره به این که منظور ما 
از نقش دولت بیش��تر روی هدفمندی یارانه ها اس��ت، گفت: دولت های قبل به اصالح 
امور اقتصاد یعنی جراحی اقتصاد در هدفمندی یارانه هاپرداختند ولی شهامت اجرای آن 
را نداشتند. وی با اشاره به این که از حذف یارانه ها دو محور دنبال می شود، افزود: یکی 
این است که میان عرضه و تقاضا توازن ایجاد کنیم، به طوری که این توازن بدون در نظر 
گرفتن یارانه ها ایجاد شود، یعنی اگر در گذشته یارانه پرداخت  می کردیم، تقاضا کاذب بود 

و قصد دولت از اجرای این قانون این بوده که عرضه و تقاضا را متوازن کند.
حکیمی با اشاره به محور دوم از حذف یارانه ها، اظهار داشت: قصدمان از حذف یارانه ها 
اجرای عدالت یعنی هدایت سرمایه های ملی به سوی بخش های محروم کشور است و در 

نتیجه توازن را بین قشر آسیب پذیر جامعه و پردرآمد جامعه ایجاد کنیم.
وی افزود: سهیم کردن مردم در سودهای حاصل از فعالیت های اقتصادی از هدف های 
دیگر اجرای هدفمندی اس��ت، بنابراین شعار دولت نهم درباره آوردن پول نفت بر سر 
سفره های مردم تا حدودی محقق شد که این امر در نتیجه توزیع سهام عدالت در کشور 

بوده است.
وی تأکید کرد: این که سیاس��ت  هدفمندی یارانه ها، سیاستی درستی است در آن شک 
و شبهه ای نیست، البته در شروع این قانون از طرح تحول اقتصادی، مرکز پژوهش های 
مجلس نرخ تورم پیش بینی شده برای اجرای این قانون را ۷0 درصد اعالم کرد که این 

رقم پس از مدتی غلط از آب درآمد.
وعده رئیس جمهور برای شش ماهه دوم سال جاری

حکیمی پور با اشاره به این که با اجرای هدفمندی یارانه ها، هزینه تولید نیز افزایش پیدا 
کرده اس��ت، گفت: در نتیجه این اقدامات طبیعی اس��ت که قیمت تمام ش��ده کاالها و 
خدم��ات افزایش پیدا می کن��د و در پی آن تقاضا نیز کاهش پیدا می کند، به ش��رط آن 
 ک��ه درآمد مردم ثابت باش��د، اگ��ر درآمد مردم افزایش پیدا کند، ش��اید افزایش تورمی
هم نداشتیم. وی افزود: مشکالتی که در این 9 ماه اجرای قانون هدفمندی پیدا کرده ایم 
این است که در این مدت به بحث تولید نپرداختیم یعنی احساس شد یارانه ای که باید به 

تولید اختصاص پیدا می کرد، نکرد.
وی تصری��ح کرد: با  تورمی که هم اکن��ون در جامعه وجود دارد و رکود نیز با آن همراه 
شده است، باید دولت توجه بسیار ویژه ای به تولید داشته باشد و آقای احمدی نژاد هم 
اعالم کرده که بی شک در شش ماهه دوم سال جاری به تولید توجهی بیش از گذشته 

خواهد کرد.
 طرح های زودبازده هم به کاهش بیكاری کمكی نكرد

این کارش��ناس اقتصادی با اش��اره به وعده رئیس جمهور مبنی بر افزایش س��ه برابری 
یارانه نقدی، تأکید کرد: هدفمندی یارانه ها هنوز در مرحله نوزادی است و افزایش یارانه  
نقدی در حال حاضر امکان پذیر نیس��ت، اما ممکن اس��ت دولت در سال های آتی رقم 
یارانه را افزایش دهد. این کارش��ناس اقتصادی با اش��اره به این که در راس��تای اجرای 
قانون هدفمندس��ازی یارانه ها باید کنترل و نظارت را گسترش دهیم، گفت: هر لحظه 
نتایج آزمایش��ات را از اجرای ای��ن قانون باید گرفت که این هدفمندی آیا منجر به این 
ش��ده که رفاه عمومی افزایش پیدا کند یا خیر؟ و بیکاری را نیز مورد بررسی قرار دهیم 
 تا ببینیم در چه وضعیتی اس��ت؟ چه بس��ا تاکنون طرح های زودبازده نیز این مشکل را 

حل نکرده است.
 

رئیس مرکز آمار ایران:

حيثيت و آبروی حرفه ای را فدای مسائل نمی کنم
 

رئیس مرکز آمار با اعالم این که به هیچوجه به دلیل اعالم آمارهای منفی بازخواست نشده 
است، دلیل تأخیر در اعالم جزئیات نرخ بیکاری سال 89 را اشکال در آمار سه استان اعالم 
کرد و با اشاره به این که اطالعی از تورم 18/3 درصدی شهریورماه اعالمی بانک مرکزی 

ندارد، گفت: هیچ وقت حیثیت و آبروی حرفه ای خود را فدای برخی مسائل نمی کنم.
عادل آذر در خصوص علت تأخیر در اعالم نرخ بیکاری فصول تابستان، پاییز و زمستان 
سال 89 اظهار داشت: این اتفاق با آمدن بنده به مرکز آمار همزمان شد و اشکالی در دو 
الی سه استان پیش آمد که چندین بار هم در رسانه ها اعالم کردم که ما نیازمند تجدید نظر 

جدی در نرخ بیکاری سه استان کشور هستیم.
وی افزود: نرخ بیکاری کل کشور نهایی شد اما با توجه به این که سال 90 آغاز شد نرخ 

بیکاری را در مجلس اعالم کردیم.
خبرنگار فارس پرسید: وقتی به سایت مرکز آمار ایران مراجعه می کنیم به طور معمول 
سرش��ماری ها و طرح های آماری مربوط به میزان کش��تار دام، گاوداری های کش��ور و 
اطالعاتی که چندان اهمیت زیادی ندارند وجود دارد اما از نرخ بیکاری و تورم اطالعاتی 

نیست؟
عادل آذر پاسخ داد: البته قیمت و اجاره مسکن، زراعت و کشاورزی هم وجود دارد ولی 

سرشماری هایی که مطرح کردید هم بسیار مهم است.
وی ادامه داد: اطالعاتی که مردم می خواهند با اطالعاتی که نظام حرفه ای نیازمند آن است 
را از هم تفکیک می کنیم و البته حق می دهم که مخاطب نرخ بیکاری را به همراه مستندات 

می خواهد و این برای نظام حرفه ای الزم است.
در تمام دنیا رئیس مرکز آمار تنها نرخ بیكاری را اعالم می کند 

رئیس مرکز آمار ایران، گفت: در تمام دنیا وقتی که رئیس نظام حرفه ای آماری کش��ور 
در رس��انه نرخ بیکاری را 11/1 درصد اعالم می کند، هیچ کس تردید نمی کند و همه 

می پذیرند.
وی افزود: ما سایت مرکز آمار را به روزرسانی می کنیم و تمام سیستم دمو و نمایش را 
تغییر می دهیم و پس از انجام این کار همه اطالعات را بر روی سایت قرار می دهیم و در 
ضمن باید اعتماد حاصل کنم وقتی که رئیس مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی نرخ 
بیکاری را 11/1 درصد اعالم می کند قطعی است و هیچ وقت ما حیثیت و آبروی حرفه ای 

خود را فدای این مسائل نمی کنیم.
نرخ بیكاری 13/5 درصد را اعالم کردیم

عادل آذر بیان کرد: مرکز آمار مستقل است و یک زمانی نرخ بیکاری 9 درصد بوده اعالم 
شد و وقتی 13/5 درصد بود هم اعالم کردیم و هیچ کس ما را بازخواست نکرد.

وی در پاسخ به این سئوال که وقتی نرخ بیکاری 9 درصد بود مرکز آمار به تفکیک استان ها 
و جزئی نرخ بیکاری را اعالم کرد اما چرا زمانی که نرخ بیکاری افزایش یافت با تأخیر 
طوالنی و در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نرخ بیکاری اعالم شد، اظهارداشت: آمار 
فصلی را هم آماده داشتیم اما همانطور که گفتم به دلیل مشکلی که در آمارگیری برای دو 
استان پیش آمد اعالم نرخ بیکاری با تأخیر روبه رو شد اما در کوران بحث های دولت و 

مجلس نرخ بیکاری را 13/5 درصد اعالم کردیم.
رئیس مرکز آمار در پاسخ به این سئوال که می توان امیدوار بود که در آینده نزدیک مرکز 
آمار جزئیات نرخ بیکاری را هم منتشر کند، گفت: این کار یک استاندارد دارد و استاندارد 
انتشار در دستورالعمل آمده که اطالعات شخصی افراد طبق قانون محرمانه است اما به 
تفکیک استان، شهرستان و حتی بخش اطالعات مختلف از جمله بیکاری، رفاه، خدمات 

که مربوط به سرشماری است، منتشر خواهیم کرد.
نرخ تورم خرداد، 19/7 درصد بود

عادل آذر در خصوص نرخ تورم 18/3 درصدی شهریور ماه امسال با بیان این که در حال 
حاضر حضور ذهن درباره نرخ تورم مرکز آمار ندارم، افزود: آخرین عددی که ما اعالم 
کردیم مربوط به خرداد امسال می شد که 19/۷ درصد بود و تفاوت سه درصدی با نرخ 
تورم محاسبه شده توسط بانک مرکزی داشت. وي در واکنش به این سئوال که به انتشار 
نرخ تورم در سال جاری توسط مرکز آمار می توان امیدوار بود، پاسخ داد: نمی توانم زمان 

خاصی را قول بدهم

 رئیس س��ازمان صنع��ت، معدن و 
تج��ارت چهارمح��ال و بختی��اری، 
خام فروشی محصوالت را یک حادثه 
و اتفاق شوم و نامبارك برای کشور 
برش��مرد. کرمی در مراسم اختتامیه 
دومین همای��ش ملی ب��ادام در این 
استان اظهار داشت: با سرمایه گذاری 
افزون بر ۲86 میلیارد تومان در بخش 
کشاورزی این استان، افزون بر چهار 
هزار و ۲00 نفر ش��غل در این استان 
ایجاد شده اس��ت. وی از اجرای 1۲ 

طرح صنعتی در این اس��تان در س��ال ج��اری خبر داد و 
گفت: ب��ادام به عنوان یکی از ظرفیت ها و توانمندی های 
چهارمح��ال و بختی��اری در بخ��ش صنع��ت و تجارت 
می تواند زمینه ایجاد اش��تغال پایدار را در این استان ایجاد 

و فراهم کند.
کرم��ی با بیان این که پس از انقالب س��ه دوره اقتصادی 
در کش��ور سپری ش��ده اس��ت، گفت: در دوره نخست 
اقتصادی با توجه به این که کشور درگیر جنگ بود، رفع 
نیازهای اساسی ملت مهم ترین مشخصه این دوران به شمار 

می رود.
رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تج��ارت چهارمحال و 
بختیاری ادامه داد: دوره دوم اقتصادی دوره خودکفایی و 
تالش در راستای رفع نیازهای داخلی کشور و دوره سوم 

اقتص��ادی دوره تولید محصوالت با 
محوریت صادرات قلمداد می شود.

وی خام فروشی محصوالت را یک 
حادثه ش��وم برای کشور برشمرد و 
گف��ت: در صورت س��رمایه گذاری 
در ایجاد و تکمیل صنایع تکمیلی و 
بسته بندی در کشور می توان عالوه بر 
دست یابی به ارزش افزوده اقتصادی، 
شاهد ایجاد اشتغال مناسب و باروری 
استعدادهای جوانان در کشور باشیم.

کرمی ب��ا بی��ان این که ب��ا همت 
و ت��الش می توان ب��ه تولید، ثروت و رفاه دس��ت پیدا 
کرد، گفت: بخش کش��اورزی بس��یار متفاوت با بخش 
صنعت اس��ت، در بخش صنع��ت محدودیتی فرا روی 
تولی��د کنن��ده وجود ندارد، این در حالی اس��ت که در 
بخش کش��اورزی وجود مؤلفه های آب، مالکیت خرد 
و سرزمین می تواند محدودیت هایی را برای کشاورزان 
ایجاد کند که البته با برنامه ریزی مناسب می توان با این 
موان��ع و محدودیت ها به خوبی مقابله و تهدیدها را به 

فرصت تبدیل کنیم.
وی  تصریح کرد: کشورهای پیشرفته با توسعه کشاورزی 
مسیر توسعه همه جانبه را در کشورشان ایجاد کرده اند، بر 
همین اساس کشور ایران نیز می تواند با پیشرفت در بخش 

اقتصادی رفاه مردم را در سایر بخش ها فراهم سازد.

 مدیرکل راه و ترابري استان اصفهان، گفت: یکصد اکیپ راهداري زمستاني در راه هاي
مواصالتي استان مستقر مي شوند.

هوش��نگ عشایري اظهار داشت:  اجراي طرح راهداري زمستاني توسط یکصد 
اکیپ راهداري به همراه400 دس��تگاه ماش��ین آالت سبک و سنگین راهداري 
و۷00 نفر نیرو در زمس��تان امس��ال در راه هاي اس��تان به صورت شبانه روزي 

انجام خواهد شد.
عشایري، با اشاره به این که در سه سال گذشته 48دستگاه نمک پاش اتوماتیک 
و خودرو خریداري و به ناوگان خودرویي راهداري استان اصفهان اضافه شده 
است، تأکید کرد: براي اجراي طرح راهداري زمستاني امسال بیش از ۲5 هزار تن 

نمک و شن به ارزش یک میلیارد ریال خریداري و ذخیره شده است.
وی، تصریح کرد: اس��تان اصفهان داراي ۲۷ هزار کیلومتر راه همسنگ است که 

هشت هزار کیلومتر آن شریاني و بقیه اصلي، فرعي و روستایي است.
پروژه هاي راه روستایي نیازمند 400 میلیارد ریال اعتبار 

 مدی��ر کل راه و ترابري اس��تان اصفه��ان همچنین اعالم کرد: به��ره برداري از

پروژه هاي راه روستایي این استان، به 400 میلیارد ریال اعتبار نیازمند است.
ب��ه گفته عش��ایری، هم اکن��ون ۲35 کیلومت��ر راه روس��تایي در نقاط مختلف 
 این اس��تان در دس��ت اجراس��ت ک��ه 150کیلومت��ر آن آم��اده بهره ب��رداري

است.
وي افزود:  این در حالي اس��ت که براي اجراي این پروژه ها،110 میلیارد ریال 
اعتبار اس��تاني و ۷0 میلیارد ریال اعتبار ملي تخصیص یافته اس��ت. وي، میزان 
اعتبارات تخصیص یافته امس��ال به بخش نگهداري راه ها در استان اصفهان را 
190 میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: این رقم، نس��بت به سال گذشته سه درصد 

کاهش یافته است.
عشایري، با اشاره به پروژه احداث باند دوم اردستان به اصفهان نیز تأکید کرد:  هم 
اکنون، دلیل اصلي متوقف شدن این پروژه بدهي اداره راه و ترابري استان به پیمانکار 
است. وي، تصریح کرد: کمبود منابع ملي و کاهش شدید اعتبارات استاني موجب 
 شده تا این اداره به پیمانکار پروژه احداث باند دوم اردستان به اصفهان، بیش از

60 میلیارد ریال بدهکار شود.
عشایری، با اشاره به تعطیلي 40 کارخانه تولید آسفالت در سطح استان اصفهان، 
اظهار داش��ت:  این مسأله موجب شده تا بهره برداري از حدود ۲50 کیلومتر راه 

آماده آسفالت در این استان متوقف شود.

مدیرکل راه و ترابري استان خبر داد:

استقرار 100 اکيپ راهداري زمستاني در جاده های اصفهان

به دنبال اعالم نشدن زمان رهاسازی آب و آماده نبودن زمین های کشاورزی صورت می گیرد:

بالتکلیفی 35 میلیارد تومان سرمایه و 170میلیون متر مکعب آب در اصفهان

مع��اون  برنام�ه ریزی  استاندار چهارمحال و بختیاری:
47 ميليارد سرمایه گذاری در سد باباحيدر 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری:
ایجاد چهار هزار شغل در بخش کشاورزی چهارمحال و بختياری
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

امروز مجرمان اعدام شدند؛
بهشت خميني شهر، جهنم متهمان 

 رئیس کل دادگس��تري اس��تان اصفهان گفت: چهار مجرم حادثه خمیني ش��هر 
س��اعت شش صبح امروز در پارك بهشت خمیني ش��هر به دار مجازات آویخته 

شدند.
 ب��ه گزارش ایرنا، غالمحس��ین انصاري ب��ه قاطعیت قوه قضائی��ه در برخورد با 
جرایم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اش��اره کرد و افزود: حکم اعدام چهار نفر 
از مجرمان حادثه خمیني ش��هر در شعبه 3۲ دیوان عالي کشور تأیید و براي اجرا 
به دادگس��تري استان ابالغ شد. وي اظهار داش��ت: رأي قطعي 9 نفر از مجرمان 
پرونده صادر و تأیید ش��ده و در زمان حاض��ر چهار نفر از متهمان متواري و دو 
نفر نیز به تازگي دستگیر شده اند که پرونده آنها در حال بررسي است. رئیس کل 
دادگس��تري اصفهان خاطرنش��ان کرد: متهم ردیف اول به نام عباس، مجرد و ۲4 
س��اله و داراي دو فقره آدم ربایي و رابطه نامشروع در سال هاي 83 و 8۷ و متهم 
ردیف دوم به نام رجبعلي معروف به علي سیاه، مجرد و ۲4 ساله و داراي پیشینه 
کیفري با قدرت نمایي با قمه، ش��رب خمر و رابطه نامش��روع بوده اند. انصاري 
افزود: متهم ردیف سوم به نام اصغر، مجرد و داراي پیشینه کیفري با قدرت نمایي 
با چاقو، شرب خمر و رابطه نامشروع و متهم ردیف چهارم به نام منصور، مجرد 

و داراي پیشینه کیفري آدم ربایي در سال 84 بوده اند.

 افتتاح پایگاه ثابت پليس گردشگری 
نخستین پایگاه ثابت پلیس گردشگری در میدان امام اصفهان افتتاح شد.

گش��ت ویژه همیار توریست در آبان ماه سال 1389 به منظور رفع نیازهای مهم و 
نیز راهنمایی گردش��گران خارجی، بررس��ی انواع جرائم و پیشگیری از وقوع آن 
برای نخس��تین بار در پلیس مرکز اس��تان اصفهان راه اندازی شد. به نقل از پایگاه 
اطالع رس��اني پلیس، پلیس گردش��گری با دوچرخه در محوط��ه میدان امام)ره( 
گش��ت زده و به گردش��گران خارجی اطالعات در مورد اس��تان و مراکز دیدنی 
اصفهان راهنمایی می کنند. گفتني اس��ت: اس��تان اصفهان نخس��تین استان کشور 
اس��ت که به لحاظ داش��تن قطب صنعتی و نیز گردش��گری پلیس گردشگری و 

همیار گردشگری را پایه گذاری کرده است.

جامعه

حوادث

اخبار

دو باند فساد و فحشا در شهرکرد منهدم شد
 

رئی��س پلیس اطالعات و امنیت عمومي چهارمحال و بختیاري، از انهدام دو باند 
فساد و فحشا و دستگیري 18 نفر در ارتباط با این باندها در شهرکرد خبر داد.

  س��رهنگ حجت اله خرم آبادي با اعالم این خبر اظهار داش��ت: مأموران آگاهي 
چهارمحال و بختیاري با انجام یک س��ري عملی��ات اطالعاتي از فعالیت دو باند 
فس��اد و فحش��ا در شهرستان ش��هرکرد مطلع و موضوع را در دس��تور کار قرار 
دادن��د. وي اف��زود: پس از تعقیب و مراقبت هاي الزم، پلیس مطلع ش��د 18 نفر 
از اراذل و اوباش با در اختیار داش��تن چند منزل مس��کوني خالي از س��کنه، در 
نقاط مختلف ش��هرکرد اقدام به تش��کیل دو باند فس��اد و فحشا کرده و با اغفال 
زنان و دختران با آنان رابطه نامشروع برقرار مي کنند. سرهنگ خرم آبادي گفت: 
در ادام��ه محل اختفاي متهمان به صورت غیرمحس��وس تحت کنترل پلیس قرار 
گرفت و پس از انجام اقدامات الزم در یک عملیات غافلگیرانه، متهمان دستگیر 
ش��دند. به نق��ل از ایرنا این مق��ام انتظامي تصریح کرد: متهمان پس از تش��کیل 
 پرونده براي س��یر مراحل قانوني به مراجع قضایي معرفي و با صدور قرار روانه 

زندان شدند.

دریاچه سد زاینده رود، جان 4 جوان را گرفت
مس��ئول امور پایگاه های اورژانس پیش بیمارس��تانی شهرس��تان چادگان  گفت: 
در ش��ش ماه نخست س��ال جاری، چهار مرد جوان بر اثر ش��نا در رودخانه سد 

زاینده رود، غرق شده و جان خود را از دست دادند.
مسئول امور پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان چادگان  افزود: مرکز 
فوریت های پزش��کی این شهرستان در شش ماهه نخس��ت سال جاری در 586 
مأموریت ش��امل 154 مأموریت تصادفی و 43۲ مأموریت غیرتصادفی ش��رکت 
کرده اس��ت. حس��ن نظری تعداد موارد بستری ش��ده در مأموریت های تصادفی 
و غیرتصادف��ی را ب��ه ترتیب 106 و 1۲3 نفر عنوان و تصریح کرد: در ش��ش ماه 
نخس��ت امس��ال، 19 نفر در این شهرس��تان بر اثر حوادث مختلف جان خود را 
از دس��ت دادند که تعداد فوت ش��دگان بر اثر حوادث رانندگی، غرق ش��دگی 
در دریاچ��ه س��د زاینده رود و بیماری ب��ه ترتیب ۲، 4 و 13 نفر بوده اس��ت. به 
نق��ل از ایمنا وی ب��ا بیان این که مأموریت های تصادف��ی و غیرتصادفی اورژانس 
پیش بیمارس��تانی این شهرس��تان در ش��ش ماه نخس��ت امسال نس��بت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل به ترتیب با 11/۲ درصد کاهش و 1۷/8 درصد افزایش مواجه 
بوده اس��ت، اظهار داش��ت: تعداد حوادث ویژه شهرستان چادگان در شش ماهه 
 نخس��ت س��ال 89، دو مورد بود که این میزان در مدت مش��ابه امس��ال به صفر

 رسیده است.

زاینده رود
یک راننده تاکسی به علت عدم توجه مسئوالن نسبت به جابجایی ایستگاه تاکسی 
و وضعیت نابسامان موجود در خیابان هزار جریب به وسیله بنزین اقدام به خود سوزی 

کرد.
یکی از شاهدان این حادثه که خود یک راننده تاکسی بود، به خبرنگار ما گفت: نزدیک به  
چهار سال است که ایستگاه مقابل در دانشگاه علوم پایه اصفهان مخصوص تاکسی های 
ویژه مسیر هزار جریب – شیخ کلینی بوده است. اما چندی پیش شبانه تابلوی ایستگاه 
ویژه تاکسی از این مکان برداشته شده و به جای آن تابلوی ایستگاه اتوبوس نصب کردند. 
این شهروند افزود: پس از این اقدام به رانندگان تاکسی اعالم کردند که باید از این به 
بعد مقابل درب دانشگاه علوم پزشکی جنب پل هوایی مستقر شوند اما از آنجایی که 
هیچ مسافری از ابتدای خیابان هزار جریب تا پل هوایی که مسافتی طوالنی است را طی 
نمی کند ما رانندگان در همان مکان قبلی مس��تقر شدیم که این اصرار ما 15 روز طول 

کشید و حتی از سوی پلیس جریمه هم شدیم.

این ش��هروند اصفهاني خاطرنش��ان کرد: پس از آن، یک روز صبح به دستور شرکت 
اتوبوسرانی چندین اتوبوس در یک ردیف به دنبال هم در همین مکان پارك شده بودند 

تا تاکسی ها نتوانند در آنجا مستقر شوند.
وی به ارائه ش��کایت به تاکسیرانی اشاره و تصریح کرد: ما رانندگان برای مطرح کردن 
درخواست خود به تاکسیرانی مراجعه کردیم اما متاسفانه نه تنها به خواسته ما رسیدگی 
نش��د بلکه حتی ذره ای ه��م به گفته های ما توجه نکردند و با ب��ي اعتنایي از کنار ما 

گذشتند. 
وي افزود: پس از تالش ها و پیگیری های مستمر ،شهرداری منطقه 6 و یکی از اعضای 
ش��ورای شهر با ما همکاری کردند و مجوزي توسط معاونت حمل ونقل  صادر و به 
شهرداري منطقه 6 ابالغ شد. سپس مقرر گردید کمی پایین تر  از ایستگاه قبلی با صاف 

کردن باغچه و فضای سبز موجود، تاکسی ها در این مکان مستقر شوند.
وی افزود: اما حتی مجوز مذکور هم مورد قبول ش��رکت اتوبوس��رانی واقع نشد و به 

رانندگان تاکسی اعالم کردندکه  قسمتي از  ایستگاه  مکان استقرار اتوبوس هاست.

راننده تاکسی اظهار داشت: این موضوع سبب درگیری لفظی با رانندگان تاکسی شد که 
در این میان یکی از رانندگان که به شدت عصبانی بود، بنزین را روی خود و خودروی 
خ��ود ریخت و خواس��ت که با کبریت خودش را آتش بزن��د اما مردم مانع از این کار 
ش��دند و از آنجا که وی مبتال به بیماری قلبی بود به بیمارس��تان منتقل شد.شایان ذکر 
است: یکي از مسئوالن انتظامي فرداي روز حادثه به رانندگان اخطار داد که حق پارك 

مورب را ندارند .
وي گفت:  حدود 40 تاکس��ي در این خط کار مي کنند که مکان اختصاص یافته تنها 

گنجایش سه تاکسي را دارد. 
از سویي با توجه به این که 40 روز از اعتراض ما مي گذرد و تنها منبع درآمدمان از کار 
کردن با تاکسي مي باشد، حتي برخي از رانندگان قسط خودرو یا اجاره بهاي تاکسي را 
هم باید پرداخت کنند متأسفانه به انداره 10 روز کاري هم درآمد نداشته ایم. این راننده 
تاکسی در پایان بیان داشت: خوشبختانه این اقدام منجر به حادثه جدی نشد ولی جای 

تأسف است که هیچ مسئولی حاضر به شنیدن خواسته ها نیست واقعاً گناه ما چیست؟

 الدن سلطانی
مد و مدگرایی یکی از مسائل مهم و روز جامعه 
اس��ت. این موض��وع از جنبه  ه��ای گوناگون 
اعتقادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و روانی 
بررس��ی و دیدگاه های متفاوتی درباره آن بیان 
شده اس��ت. افرادی، مد را نشانه رشد و تمدن 
باال می دانند. در مقابل نیز افرادی به شدت با آن 
مخالفت می کنند و آن را نوعی خودباختگی و 
بی  هویتی می دانند. به نظر یک جامعه ش��ناس 
برخی افراد هویت را در مدها جستجو می کنند. 
در این میان، افرادی می کوش��ند با جداس��ازی 
مدهای خوب و بد و یافتن اشتراك میان این دو 
گروه، آنها را آشتی دهند، ولی خود به سردرگمی 
در تعریف »مد خوب« و »مد بد« دچار شده  اند. 
مدگرایی را به طور مطلق نمی  توان رد کرد و از 
س��ویی، پذیرش کامل و بی  چون و چرای آن 
نیز عاقالنه نیست، بلکه میانه  روی در مدگرایی 
و مراقبت داش��تن بر هماهنگی آن با فرهنگ و 
مذهب و ملی��ت خویش، مناس��بت  ترین راه 
برخورد با مد و مدگرایی است. برخی، مدگرایی 
را نشانه تمدن و گروهی، آن را دلیل بی  هویتی 
فرد می دانند. حال آنکه با میانه روی در این امر 
و در نظر داش��تن فرهنگ و مذهب س��رزمین 
خود، می توان از مدگرایی سود جست و نگرانی 

خویش را از رواج مدگرایی برطرف ساخت.
مد و روان شناسی

به نق��ل از پایگاه حوزه میان روح و جس��م 
آدمی، ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و این دو، 
تأثی��ر متقابلی بر یکدیگ��ر می گذارند و میان 
آنها کنش و واکنش های مختلفی ش��کل می  
گیرد. نمادها و دگرگونی  های مادی و معنوی 
پیرامون انسان، بر روح و روان او تأثیر مستقیم 
دارند و ه��ر اثرپذیری روح��ی، پی آمدهای 
رفتاری ویژه  ای دارد. برای مثال، گاهی انسان 
از ش��نیدن نوعی موسیقی و آهنگ به آرامش 
می رسد و از شنیدن نوعی دیگر از موسیقی، 
پرخاش گ��ر می ش��ود. همچنی��ن رنگ ها به 
تنهای��ی یا در کنار دیگ��ر رنگ ها تأثیر ذهنی 
ویژه  ای ب��ر فرد می گذارند. رنگ های گرم و 
رنگ های سرد، پیام های روانی متفاوتی را به 
افراد منتقل می کنند. انواع خط های موجود در 
طبیعت و چگونگی نمایان شدن آنها در برابر 
دیدگان بیننده، معانی قراردادی غیرمستقیمی 
را ب��ه روان آدمی القا می کنند. طراحان مد نیز 

به طور معم��ول با بهره  گیری از این نکته  ها 
می کوش��ند هدف های مورد نظر را در بیننده 
اجرا و این افراد نیز با تأثیرپذیری روانی، بنا بر 

خواسته  های آنان رفتار کنند.
علل گرایش به مد در جوانان

آن دسته از جوانان که به مد روی می آورند، به 
طور معمول افرادی هستند که تمایل دارند خود 
را متمایز از س��ایرین نشان دهند. این افراد را از 
چند جهت می توان مورد بررسی قرار داد؛ یک 
عده افرادی هستند که در خانواده مورد اهمیت و 
توجه چندانی  قرار نمی گیرند و از نظر عاطفی 

دچار کمبود می باشند. آن ها سعی 
می کنند توس��ط پوشش، تزئینات 
و... از نوع خاصی از مدها اس��تفاده 
نموده و سبب جلب توجه در جامعه 
گردند. بخش دیگری از جوانان که 
ب��ه مد گرایش دارن��د، تحت تأثیر 
فرهنگ بیگانه قرار گرفته اند. تأثیر 
ماهواره و اینترنت بر آنان به گونه ای 
اس��ت که این افراد گمان می کنند، 
یگانه عامل��ی که می تواند آن ها را 

برتر از سایرین نشان دهد، پوشیدن نوع خاصی 
 از لب��اس و یا پیروی از مده��ای رایج در اروپا 
می باشد. گروه دیگری از پیروان مدها، هیچ گونه 

پاسخ منطقی در علل گرایش به مد ندارند و تنها 
به دلیل توزیع مدها در بازار مصرف و یا استفاده 
س��ایر مردم، به مدها، سبک زندگی و الگوهای 

فرهنگی خاصی گرایش پیدا می کنند.
افزایش سطح آگاهی جوانان و تأثیر آن 

در روند تمایل جوانان به مد
با افزایش آگاهی جوانان، به راحتی می توان 
تمای��الت آن ه��ا به مد را در مس��یر صحیح 
هدایت نمود. می بایس��ت مدهایی در جامعه 
ترویج یابند که به واس��طه آن ها هویت ملی 
اف��راد جامعه حفظ گردد. این امر امکان پذیر 
نمی باشد مگر این که از دوران 
کودکی و نوجوانی، از طریق 
خانواده و رس��انه های ارتباط 
جمع��ی، آن ها را ب��ه پیروی 
از مدهایی براس��اس فرهنگ 
خودی تش��ویق نمود که این 
در جهت حفظ منافع فرهنگ 
و اف��راد جامعه می باش��د. از 
طریق رس��انه ها و در دوران 
کودکی، از طری��ق خانواده و 
مدرس��ه می توان فرهنگ ایرانی را گسترش 
داد. در ضمن خان��واده در صورتی می تواند 
در ای��ن ارتباط مؤثر ب��وده و جوانان را به راه 

صحیح هدایت نماید که والدین در این زمینه 
آگاهی الزم را کس��ب نمایند. تا قبل از شش 
 س��الگی حدود 85 درصد از شخصیت افراد
 پایه ریزی می شود، اگر در این مدت به هدایت 
شخصیت آن ها توجه نشده و فرهنگ قناعت 
در وجودشان شکل نگیرد، دیگر نمی توان به 
راحتی برای فرهنگ سازی آن ها تالش نمود. 
بنابراین خانواده در درجه اول اهمیت قرار می 
 گیرد. پس از خانواده، دوس��تان هس��تند که 
می بایس��ت با کنترل غیرمس��تقیم بر آن ها، 
فرزندانمان را کنترل نماییم. در نهایت، تقویت 
رسانه ها و استفاده از الگوهایی که بیشتر جنبه 
ایران��ی دارند، مورد توجه ق��رار می گیرد. تا 
زمانی که رس��انه های داخلی تقویت نشوند، 
 مدها و الگوهایی که از طریق هجوم تبلیغات
 ماهواره ای، تروی��ج پیدا می کنند، همچنان 

پیشتازخواهند بود.
منابع تغذیه فرهنگ جوانان

در حال حاظر فرهنگ جوانان از الگوهایی تغذیه 
می شود که برای آن ها محبوب می باشند. این 
الگوها می تواند شامل هنرپیشگان، خوانندگان، 
ورزش��کاران ایرانی و خارجی ش��ود. با توجه 
به روندی که ش��اهد آن هستیم، بیشتر، الگوها 
و س��بک های غربی و ماهواره ای مورد پسند 

جوانان قرار گرفته است.
زنان و مدگرایی 

مجم��وع عوامل مختلف مانند کس��ب ثروت 
بادآورده که بیش��تر در زنان طبقات متوسط به 
باال دیده می ش��ود، کمبودهای دوران کودکی، 
چشم و هم چشمی، مورد تمجید و تعریف قرار 
گرفتن و... از جمله دالیلی است که باعث ایجاد 
مد گرایی افراطی در میان قشر زنان شده است. 
غالمرضا علیزاده، جامعه شناس در خصوص 
دالی��ل مدگرایی افراطی برخی زنان در جامعه 
اف��زود: در برخی از الی��ه های اجتماعی که به 
دلیل ش��رایط و وضعیت مختلف یک شبه به 
ثروت باد آورده ای دس��ت پیدا می کنند و این 
تحول درآمدی در رفتار فردی و اجتماعی آنان 
تأثیر می گذارد و باعث می شود این افراد خود 
را از دیگر اقشار جامعه متفاوت بدانند به گونه 
ای که یکی از این تفاوت ها، افراط و تفریط در 
گرایش به پدیده های رفتاری در جامعه است. 
به گفته وی، این نوع افراط به ویژه در بین زنانی 
که با س��هولت و بدون تخصص های الزم به 
امکانات وسیع اقتصادی دست پیدا می کنند به 
سایر الیه های اجتماعی نفوذ کرده و به شکل مد، 
جنون و شیدایی اجتماعی بروز می کند که یکی 
از مظاه��ر عینی آن افراط و خودنمایی و ظاهر 
آرایی در زنان اس��ت. علیزاده خاطر نشان کرد: 
از سوی دیگر، برخی از مشکالت روانشناختی 
 نیز پایه نوع��ی از رفتارهای افراط��ی در زنان
 می شود که ریشه در کمبودها و نواقص زندگی 
در ایام کودکی، نوجوانی و جوانی فرد دارد. این 
جامعه شناس تأکید کرد: پدیده مدگرایی افراطی 
به دلیل حساسیت و چشم و هم چشمی و در 
عین ح��ال مورد تمجید و تعریف قرار گرفتن 
توس��ط مردان جامعه باعث تش��ویق سرعت 
گیری روند مدگرایی افراطی در میان زنان می 
شود. مطالعات نشان می دهد که زنان گرایش 
بیشتری به جلب توجه و بی همتا بودن دارند و 
به همین دلیل سعی می کنند با ساز و کارهای 
مختل��ف از دیگران متمایز باش��ند. علیزاده به 
فرهنگ غلط غرب در نگاه به زنان اش��اره کرد 
و گفت: متأسفانه هم اکنون این پدیده تجاری 
و نگاه کاالیی به زن در فرهنگ غرب گسترش 
پی��دا کرده و در جوام��ع دیگر، در الیه طبقات 
متوسط به باال که آمادگی بیشتری برای پذیرش 

این پدیده دارند، جایگزین شده است.

  کیمیا فرهنگ
 ن��گاه ش��یطاني و لبخن��د مرموزي داش��ت و با پیش��نهادي ش��رم آور 
مي خواس��ت مرا طعمه هوس هاي پلید خود کند. اما قبل از آن که در 
اتاق را به رویم ببندد با عجله بیرون آمدم و با چش��ماني گریان به خانه 
رفتم. اصال توقع نداش��تم کسي که مورد اعتمادم بود این چنین تحقیرم 
کند و قصد فریبم را داشته باشد. دختر جوان در بیان داستان زندگي اش 
گفت: ۲4 س��ال س��ن دارم و پس از اخذ مدرك تحصیلي فوق دیپلم به 
اس��تخدام یک ش��رکت بزرگ درآمدم. از حدود یک سال قبل با جواني 
در محل کارم آش��نا شدم که چون مي دانست دختري معتقد هستم، هر 
وقت صحبتي مي شد خودش را فردي باایمان نشان مي داد.سینا با ظاهر 
فریبنده خود توانس��ت اعتمادم را به خودش جلب کند تا جایي که هر 
زمان به مش��کلي برمي خوردم به سراغش مي رفتم و کمک مي گرفتم. 
حتي چند بار نیز او با خودرو مرا تا نزدیک خانه مان رس��اند. ما در اثر 
این ارتباط ش��غلي پس از مدت کوتاهي به یکدیگر عالقه مند شدیم و 
سینا اجازه خواست تا به خواستگاري ام بیاید. اما حدود سه هفته قبل او 
گفت قبل از آن که به خواس��تگاري ات بیایم باید یک وام بانکي بگیرم 
تا بتوانم ش��رایط عروس��ي مان را مهیا کنم. سینا با این نیرنگ و به بهانه 
این که نیاز به ضامن دارد شناس��نامه، کارت ملي و یک س��ري مدارك 
دیگر همراه سه میلیون تومان وجه نقد از من گرفت و از فرداي آن روز 
نیز به مرخصي رفت. دو هفته از این ماجرا گذش��ت و او از مس��افرت 
برگش��ت. من با گالیه مندي به اتاقش رفتم تا مدارکم را بگیرم اما او با 
پیشنهادي شرم آور گفت: بهتر است مدتي به طور مخفیانه با هم ارتباط 
داش��ته باش��یم در غیر این صورت نه تنها از مدارك خبري نیست بلکه 
نوار ضبط شده تماس هاي تلفني مان را نیز براي پدرت مي فرستم تا... 

با این تصور که او شوخي مي کند لبخندي زدم و گفتم: مثل این که در 
مسافرت سرت به سنگ و صخره اي خورده است که این طوري حرف 
مي زني. در این لحظه سینا با به کار بردن جمالت رکیکي به سمت در 
اتاق رفت تا در را قفل کند اما من با سرعت از داخل اتاق بیرون آمدم و 
بدون آن که به کسي حرفي بزنم به خانه رفتم. افسوس که نمي توانستم 
در این باره به پدر و مادرم چیزي بگویم چون آن ها آدم هاي متعصب 
و س��خت گیري هستند و اگر متوجه بشوند چه مشکلي برایم به وجود 
آمده مرا از تمام حقوق اجتماعي محروم مي کنند. به نقل از تابناك دختر 
جوان در دایره اجتماعي کالنتري افزود: من چند روز مرخصي گرفتم تا 
کمي از نظر روحي آرام بشوم، اما سینا دست بردار نیست و حتي شماره 
تلفنم را نیز به فرد ناشناس��ي داده است و آنها مدام با تهدید برایم ایجاد 
مزاحمت مي کنند. نمي دانم چه کار کنم و نگران آینده ام هستم. حمید 
نجات روان شناس عمومي در این باره معتقد است در روان شناسي سه 
نوع »خود« داریم که شامل )خود واقعي( یعني هماني که هستیم، )خود 
آرماني( هماني که باید باش��یم و )خود کاذب( یعني ماسک و نقابي که 
بر چهره مي زنیم مي باش��د. متأس��فانه بسیاري از افراد در جامعه )خود 
کاذب( را به نمایش مي گذارند و اش��تباه این دختر جوان نیز این است 
که بدون تحقیق و فقط براس��اس مش��اهده، به سینا اعتماد کرده است و 
اش��تباه دیگر او پرهیز از مش��ورت با خانواده و تنها اکتفا کردن به عقل 
خود است. بنابراین باید به این دختر جوان و جوانان دیگر بگوییم در هر 
واقعه اي از تجربه والدین خود بهره ببرند، تفکر نقاد داشته باشند و هر 
مس��أله اي را ساده و به سرعت قبول نکنند و همچنین مهارت هاي حل 
مسأله را به روش صحیح و منطقي با کمک والدین و مشاوران متخصص 

یاد بگیرند تا دچار مشکل و آسیب نشوند.

یک جامعه شناس:

برخی هویت خود را در مد جستجو می کنند

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی اصفهان:

تمام سيستم های دانشگاه های
علمی کاربردی نرم افزاری می شود

اعتماد دختر، 
دردسرساز شد 

گروهی از پیروان 
مدها، هیچ گونه 
پاسخ منطقی در 

علل گرایش به مد 
ندارند

بعد از استعفاي سه هزار راننده تاکسي:

رد پای اتوبوسرانی در خودسوزی راننده تاکسي دیده مي شود

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی اصفهان گفت: در سال جاری تمام سیستم های 
دانش��گاه های علمی کاربردی نرم افزاری شده و بس��یاری از مشکالت دانشجویان 

کاهش می یابد.
منصور شریعتی در مراسم بزرگداشت سالروز تأسیس دانشگاه جامع علمی کاربردی 
اظهار داشت: در حال حاضر دانشگاه های جامع علمی کاربردی در سطح کشور افزایش 
یافته اند و تعامل و همکاری این دانشگاه ها با مسئوالن، سازمان ها و ادارات مختلف باید 
افزایش یابد. وی به ضرورت توجه تمام مس��ئوالن به این موضوع اش��اره کرد و ادامه 
داد: رش��د و پیشرفت با مش��ارکت و همگامی تمام مردم و به ویژه قشر جوان محقق 
می ش��ود و دست یابی به اهداف کش��ور بدون وجود و همکاری مسئوالن امکان پذیر 
نیست. رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان با اشاره به این که دانشگاه ها 
به عنوان آینده سازان جامعه هستند، تصریح کرد: در حال حاضر جامعه دانشگاهی کمتر 
مورد توجه قرار می گیرند در حالی که اس��تادان و دانش��جویان پایه و اس��اس رشد و 
پیشرفت های کشور هستند. وی به افتخار آفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی اصفهان 
در سطح کشور اشاره کرد و ادامه داد: در سال جاری این دانشگاه رتبه ششم کشوری 
را در بخش ورزش به دس��ت آورده است و دانشجویان دختر و پسر این دانشگاه در 
راستای نمونه شدن اصفهان در سطح کشور گام برداشته اند. شریعتی با اشاره به سال 
تشکیل دانشگاه جامع علمی کاربردی تأکید کرد: این دانشگاه در سال 13۷1 در سطح 
کشور تشکیل شده و در 18 مهر ماه 13۷۲ فعالیت خود را در عرصه های علمی کشور 
آغاز کرده است. وی به تعداد دانشگاه های علمی کاربردی اصفهان اشاره کرد و گفت: 
در حال حاضر 44 مرکز علمی کاربردی در سطح استان فعالیت می کنند که از این تعداد 
33 مرکز به شهرس��تان اصفهان اختصاص دارد. رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی 
استان اصفهان با اشاره به رشته های موجود در این مراکز اضافه کرد: تنوع رشته ها در 
دانشگاه های علمی کاربردی اصفهان بسیار است، خبرنگاری، مهمانداری، ساز ایرانی، 
س��از جهانی از جمله رشته های موجود در این دانشگاه محسوب می شود. وی به باال 
بودن ظرفیت در دانشگاه های اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: اصفهان از ظرفیت باالیی 
برخوردار بوده و در سطح کشور و در زمینه های مختلف و به ویژه در عرصه علمی از 
استان های نمونه و پیشگام است. شریعتی با اشاره به جایگاه علمی استان بیان کرد: تهران 
نیز به صورت ویژه به اصفهان و جایگاه علمی این شهر نگاه می کند و اصفهان در سطح 
کش��ور از جایگاه مناسب و ارزشمندی برخوردار است. وی اضافه کرد: دانشگاه های 
علمی کاربردی در سطح کشور رشد غیر قابل کنترل داشته و این دانشگاه ها در سراسر 
کشور گسترش یافته اند. رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان به تحوالت 
ایجاد شده در نظام این دانشگاه ها اشاره کرد و افزود: در سال جاری تمام سیستم های 
دانش��گاه های علمی کاربردی نرم افزاری می ش��ود و با تحقق این موضوع بسیاری از 

مشکالت دانشجویان کاهش می یابد. 
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زاینده رود

راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد
شعری بخوان که با او رطل گران توان زد
امروز، حافظ یکی از مفاخر ماست، خیابان ها، 
مکان ه��ا، س��اختمان ها و تاالرهایم��ان به نام 
اوس��ت، دیوان��ش از جمله پرف��روش ترین 
کتاب ها در ایران اس��ت. حافظ، از افتخارات 
ش��عر و ادب و جامعه پارسی و ایرانی است. 
او ده ها جلد مثنوی و دیوان و قصاید ندارد! او 
صدها هزار بیت غزل و شعر ندارد! حافظ تنها 
یک دیوان غزل دارد. غزل هایی زیبا، زمینی و 
ماندگار! او رگ خواب ایرانی را خوب می داند. 
عش��ق و یار و باده و رن��د و... . صحبت او از 
رند خود داستانی است. حافظ نه جامعه شناس 
و روش��نفکر که روایتگر خوب زمان خویش 
است! در کنار عشق و یار و خمار، او روایتگر 
دورویی ها، نفاق، کاستی ها و انحرافات جامعه 
زمان خویش اس��ت. به قول یک بزرگ، او نه 
یک انسان کامل که به طور کامل انسان است. 
فال حافظ و تفأل به دیوان او، هنجاری پذیرفته 
شده میان ما، اش��عارش دل نواز و زیبا و متن 
زیبای ترانه ها و آهنگ های ماست! حافظ زنده 

است تا ایرانی زنده است.
 دال دیدی که آن فرزانه فرزند

چه دید اندر خم این طاق رنگین؟
به جای لوح سیمین در کنارش

فلك بر سر نهادش لوح سیمین
زندگینامه حافظ: 

خواجه شمس الدین محمد حدود سال ۷۲6 ه. 
ق در ش��یراز زاده شد. از احوال پدر و خانواده 
او تقریباً هیچ خبری در دست نیست، گر چه 
برخی گفت��ه اند که پدرش بهاءالدین از اهالی 
اصفهان و مادرش از اهالی کازرون بوده است. 
حافظ در زادگاه خود، نزد اس��تادانی همچون 
قوام الدین عبداله ،که نام و آوازه شان همه جا 
منتش��ر بود، علم آموخت. در آن روزگار، در 
حلقه اس��تادان آن شهر هم ادب رایج بود، هم 
حکمت و هم کالم، اما کار عمده، تفسیر قرآن 
ب��ود و آموختن آنچه ب��رای فهم آن ضرورت 
داش��ت. چنانکه از دیوان حاف��ظ بر می آید، 
وی در دانش ه��ای گوناگون زمان خود که در 
دارالعلم شیراز رایج بود دست داشت. مقام او 
در قرآن شناس��ی نیز شامخ است. او قرآن را با 

چهارده روایت از بر می خواند و تخلص خود 
را نیز از چیزی قرار داد که مربوط به قرآن بود.
در گذش��ته، دیوان حافظ را  لسان الغیب لقب 
داده بودند که بعدها این صفت از شعر به شاعر 
تسری یافت و بر خود او اطالق گردید. او به 
طبع فصیح اس��ت و فصاحت آفرین و آثار او 
سرمشق بالغت نویسان است. عظمت هنری 
حافظ این است که در عین سخنوری و سخت 
کوشی هنری و رعایت لفظ، جانب معنا را نیز 
فرو ننهاده، بلکه مقدم داش��ته است .شعرش 
اعجاب انگیز، آکنده از لطف و زیبایی و ماالمال 

از ایهام است.
آن  در  حاف��ظ  ک��ه  ای  دوره 

مي زیست
حافظ هنرمندی هدفمند بود و 
بنابراین از تاریخ زمانه اش جدا 
نیس��ت. دوره زندگ��ی این 

شاعر در عصر فترت دوره 
ایلخانی و تیمور اس��ت 
یعنی کشمکش بین دو 
آش��وب ب��زرگ مغول 
و تیمور. ش��یراز در این 
اعصار کان��ون هنر ایران 
بود و به سبب هوشیاری 
یکی از اتابکان فارس با 
دادن خ��راج هنگف��ت از 
گزند حمله مغول در امان 
مان��د و پناهگاه هنرمندان 
و  ش��د  اندیش��مندان  و 
ب��ه ش��کوفایی اقتصادی 
و هنری رس��ید. ب��ا این 
وجود عصر حافظ دوران 
س��قوط ارزش هاس��ت. 
داخلی  جنگ های  عصر 
و تزویرهای خانگی. در 

این دوره قیام ه��ا  اغلب خودجوش و بدون 
س��ازماندهی بودن��د. و عناص��ر جنبش های 
سازمان یافته را بیشتر دراویش تشکیل مي دادند 
که آنها نیز توفیقی نداش��تند ولی اندیشمندان 

عصر خود را تحت تأثیر قرار دادند.
حافظ در دوران سیاه امیر مبارزالدین دلبستگی 
خ��ود را به حرکت های تحول طلبانه نش��ان 

مي دهد:
از کران تا به کران لشكر ظلم است ولی

از ازل تا به ابد فرصت درویشان است

حافظ و عرفان 
عرفان به معنی یافتن حقایق از طریق کشف و 
شهود است. و عارف در اشعار حافظ به معنی 
شخص خودشناس خداشناس حقیقت جوی 
اس��ت. مرتض��ی مطه��ری در تماش��اگه راز 
مي گوید: دیوان حافظ یک دیوان عرفانی است. 
در حقیقت یک کتاب عرفان اس��ت به عالوه 
جنبه فنی ش��عر. به عبارت دیگر دیوان حافظ 
عرفان است به عالوه هنر. دیوانی است که از 
عرفان سرچش��مه گرفته و به صورت شعر بر 
زبان سراینده جاری گشته. بعضی هم برعکس 
عقیده دارند که عرفان محلی است که حافظ را 
به انسان و زمین پیوند مي دهد و حافظ 

عارف مطلق نیست..
از دیدگاه عارفان جهان از عشق 
به وج��ود آمده و ب��ا نیروی 
عشق بازمي گردد. در عرفان 
تقابل میان عشق و عقل را 
به هنگام سخن گفتن از 
عش��ق زمینی و آسمانی 
مي بینیم. حاف��ظ نیز در 
میان این سنت دیرینه گام 
مي نهد. حاف��ظ بارها به 
صراحت  بودنش  عاشق 
دارد. تقابل عشق و عقل 
در ابیاتی که خواجه عشق 
و رن��دی را در کنار هم 
مي آورد به خوبی روشن 

است: 
عاشق و رند و نظربازم 

و مي گویم فاش
تا بدانی که به چندین 
هنر آراسته ام
خواجه در حدیث عشق 
غزل مي سراید و عشق 

را واالت��ر از عقل مي دان��د و نگار زیبای خود 
را که نه خط مي داند و نه درس مس��أله آموز 
مدرسان مي سازد. در شعر حافظ آنچه جهان 
را ب��ه حرکت مي آورد و ای��ن حرکت را دوام 
مي بخشد عطش دستیابی به مبدأ است که این 
همان عشق است. ش��رح عشق بدآنگونه که 
مبنای وجود باش��د پیش از حافظ نیز در شعر 

پارسی جایگاه خود را داشته است.  
حافظ عشق را اشتیاق به جاودانگی انسان و به 
گسستن زنجیرهای زمان و مکان به شکستن 
هنجارهای اجتماع مي داند در واقع عقل حافظ 
جان اس��ت و عش��ق میل به فناست. وحدت 
وجود از بحث های اساسی عرفان است که در 
شعر حافظ جایگاه خاصی دارد در شعر حافظ 
جهان با همه کث��رت و رنگارنگی از حقیقت 
واحدی سرچشمه مي گیرد و به سوی هدف 

یگانه پیش مي رود.
انسان شناسی و حافظ

انسان در جهان بینی عرفانی نقش فوق العاده ای 
دارد تا آنجا که انسان عالم کبیر است و جهان 
عال��م صغیر. در ش��عر حافظ انس��ان آزاده ای 
ش��وریده اس��ت که در قلبش ش��عله تابناك 
عشق روشن است و بار امانتی را که کوه ها و 
آسمان ها از پذیرفتن آن سر باز زدند بر دوش 
مي کشد و فراتر از فرشتگان اوج مي گیرد و آنان 

را وا مي دارد تا با او باده مستانه بزنند:
دوش دیدم که مالیك در میخانه زدند

گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند 
حافظ اختالف آدمی��ان را در نیافتن حقیقت 

مي داند و مي گوید: 
جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه 

چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند
 ریش��ه رنج انس��ان در پراکندگی است و نیز 
ریشه کینه ها و خودخواهی ها. حافظ جهان 
را خراب آباد و دامگه حادثه مي داند و مي گوید 
که اگر چند روزی روح انسان درقفسی گرفتار 

است سرانجام آزاد خواهد شد: 
چنی��ن قفس ن��ه س��زای چو م��ن خوش 

الحانیست
روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم
حافظ پیامی جدید در مورد انسان دارد در شعر 
مولوی انسان عاشقی است لبریز از شور جنون 
در شعر سعدی انسان موجودی است عادی در 
شعر خیام حیران و سرگشته است اما در شعر 
حافظ نشانی مي یابد که ویژه خود اوست. هم 
 عاشق است و هم آزاده هم چشم به زیبایی های
زمین دارد و هم  زش��تی ها را مي بیند. مهم تر 
از همه این که بر جهانی بهتر و شایسته تر نظر 
دارد. جهانی آنچنان که باید باشد نه آنچنان که 

هست: 
آدمی در عالم خاکی نمی آید بدست

عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی

به مناسبت روز بزرگداشت حافظ

دیوان دل ایران تا ابد باز است

فرهنگ و هنر
سينما

میمانان خارجي جشنوار فیلم کودک در راه
آنتوان از مونترال به اصفهان می آید

فیلم سینمایی آنتوان ساخته الئورا باری در بخش مسابقه بین الملل بیست و پنجمین جشنواره 
فیلم کودك به روی پرده می رود.

این فیلم که از آثار شاخص سینمای کودك و نوجوان کانادا به شمار می  رود که تاکنون جایزه 
ویژه هیأت داوران جشنواره مونترال کانادا و جایزه اول هیأت داوران جشنواره آتن را به دست 

آورده است. 
داستان فیلم سینمایی آنتوان درباره پسربچه پنج ساله نابینایی به نام آنتوان است که در مونترال 
زندگی می کند با وجود نابینایی به راحتی می تواند بدود، رانندگی کند و با میکروفون کوچک 
و ضبط صدای اطرافیان به حل مشکالت آن ها بپردازد تا زمانی که تلفن به صدا درمی آید و 

پشت خط کسی از او کمک می خواهد و...
این فیلم که سعی دارد زندگی حقیقی و گاه خیالی آنتوان را نشان دهد، الئورا باری کارگردانی 
کرده است. باری کارگردان این فیلم در آرژانتین به دنیا آمد ولی در ۲0 سال اخیر در مونترال 
زندگی می کند. او از س��ال 1999 تا سال ۲00۲ موفق به ساخت 300 اثر مستند کوتاه شد و 
با ساخت فیلم اخیرش آنتوان در جشنواره های مشهوری در کانادا و نیویورك حضور یافته 

است.
گفتنی است بیست  و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کودك و نوجوان از ۲3 تا ۲۷ آبان ماه 

سال جاری در اصفهان برگزار می شود.

کا خ موزه گلستان ميزبان هنرمندان چهارمحال
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهار محال و بختیاری از حضور 5۷ نفر از 

هنرمندان این استان در کاخ موزه گلستان تهران به مناسبت جشنواره هفته فرهنگی خبر داد.
به گزارش فارس، مژگان ریاحی در جمع خبرنگاران اظهار داش��ت: در این جشنواره استان 
چهارمحال و بختیاری و اس��تان گلستان آیین ها، صنایع دستی و سوغات خود را به نمایش 

گذاشتند.
وی با بیان این که استان چهارمحال و بختیاری در این کاخ موزه 15 غرفه و دو عدد سیاه چادر 
را برپا کرده است، افزود: این جشنواره تا ۲۲ مهرماه همه روزه از ساعت 15 الی ۲۲ شب و 

روزهای پنج شنبه و جمعه از ساعت 10 الی ۲۲ شب در حال اجرای برنامه است.
ریاحی با اشاره به غرفه های برپا کننده هنرمندان استان در این کاخ موزه، گفت: ایجاد غرفه های 

فروش گز، عسل، بادام و گردو از جمله غرفه های سوغات این استان است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری معرفی آیین های 
محلی را از جمله اهداف ش��رکت هنرمندان در این جش��نواره اعالم کرد و گفت: برگزاری 
جشن های نمادین، معرفی صنایع دستی و سوغات استان از دیگر این اهداف به شمار می رود. 
وی خاطرنش��ان کرد: برگزاری جش��ن عروسی، حنابندان و موس��یقی محلی نیز از جمله 

برنامه های اجرایی به صورت نمادین در این جشنواره است.
ریاح��ی در ادامه با بیان این که گردش��گری به عنوان س��ومین صنعت ب��زرگ دنیا عالوه بر 
اشتغال زایی باعث تحصیل ارز، تأمین آرامش، توزیع عادالنه ثروت و تبادل فرهنگ ها می شود، 
گفت: با ورود هر گردشگر زمینه اشتغال سه تا پنج نفر ایجاد می شود، به طوری که براساس 
پیش بینی سازمان جهانی جهانگردی تا سال ۲010 افزون بر 43 درصد از فرصت های شغلی 

دنیا در ارتباط با صنعت گردشگری خواهد بود.
وی خاطرنش��ان کرد: در آینده نزدیک صنعت گردش��گری به مهم ترین شاخص اقتصادی 
هر کش��ور تبدیل خواهد ش��د. ریاحی با بیان این که حفظ و نگهداری فرهنگ و هویت در 
کشورهای در حال توسعه امری مهم به شمار می آید، گفت: امروزه، حتی شاهدیم که بسیاری 
از بناهای تاریخی در ایران از بین رفته و یا در حال تخریب هستند این وضعیت نابسامان در 
زمینه محیط زیست و حیات وحش ایران نیز وجود دارد اما اقدامات جدی برای مقابله با آن 

احساس نمی شود.

تحدید حدود عمومي
۷/۲39 ش��ماره: 5449 آگهي تحدید حدود عمومي نوبت دوم سال 1390 اداره ثبت 
اس��ناد و امالك میم��ه. پیرو آگهي هاي نوبت��ي قبلي به موجب م��اده 14 قانون ثبت 
اس��ناد و امالك تحدید حدود قسمتي از امالك حوزه ثبتي میمه را بدین شرح آگهي 

مي نماید:
شماره هاي فرعي از شمار یک اصلي واقعات در میمه

10849 آقاي حس��ن س��لطاني فرزند براتعلي شش��دانگ یکدرب باغ موستان دشت 
سربره به مساحت 960 مترمربع.

108۷0 آقاي علي حیدري فرزند مصطفي ششدانگ قطعه زمین محل جوي و شارع 
متروکه در کوي باسیاه به مساحت ۲9/80 مترمربع

108۷1 آقاي محمدرضا حیدري فرزند مصطفي ششدانگ قطعه زمین محل جوي و 
شارع متروکه در کوي باسیاه به مساحت 30/۲0 مترمربع

)در روز سه شنبه 1390/8/1۷(
شماره هاي فرعي از شماره 11 اصلي واقعات در وزوان

35۷1 آقاي حس��ن حدادیان فرزند حس��ین شش��دانگ قطعه زمین مزروعي دشت 
سردره به مساحت 61۲/50 مترمربع

415۲ آقاي حس��ن حدادیان فرزند حس��ین شش��دانگ قطعه زمین مزروعي دشت 
میاندشت به مساحت 868/80 مترمربع

490۲ آقاي حس��ن حدادیان فرزند حسین ششدانگ قطعه زمین مزروعي دشت باال 
راه به مساحت 613 مترمربع

5586 خانم فرخ حدادیان فرزند مش��هدي اس��داله شش��دانگ قطعه زمین مزروعي 
دشت سر راه گرمند به مساحت 58۷/۲0 مترمربع

6۲16 خانم فرخ حدادیان فرزند مش��هدي اس��داله شش��دانگ قطعه زمین مزروعي 
دشت دولته به مساحت ۲98/50 مترمربع

)در روز چهارشنبه 1390/8/18(
شماره هاي فرعي از شماره 26 اصلي واقعات در ده ونداده

۲۲۷4 آقاي مرتضي قولي فرزند علي و غیره شش��دانگ یک باب خانه در ده ونداده 
به مساحت ۲14 مترمربع 

۲35۷ آقاي مهدي ثابتي فرزند غالمحسین و غیره ششدانگ قطعه زمین محصور در 
کوي امامقلي به مساحت 58۷ مترمربع

380۷ آقاي علي صاحبقراني ونداده فرزند اس��داله خان و غیره ششدانگ قطعه زمین 
محصور در ده ونداده به مساحت 3۲1/50 مترمربع

3814 آقاي علي مرداني فرزند حس��ین و غیره ششدانگ یک باب خانه در کوي باال 
به مساحت 319 مترمربع

4013 خانم روح انگیز عادل فرزند غالم رضا شش��دانگ قطعه زمین محصور در ده 
ونداده به مساحت ۲1۷ مترمربع

)در روز پنج شنبه 1390/8/19(
شماره هاي فرعي از شماره 30 اصلي واقعات در ده زیادآباد

111 خانم آفاق گرامي فرزند ناصر و غیره شش��دانگ یک باب خانه در کوي پایین 
به مساحت تقریبي ۷49 مترمربع

34۲8 آقاي محمود پناهیده فرزند عباس��علي شش��دانگ قطعه زمین دشت ریگنه به 
مساحت 416/40 مترمربع

369۷ آقاي علي ملک نژاد آلمالوداش فرزند قربانعلي ششدانگ قطعه زمین محصور 
دشت سر آب باال به مساحت 363/60 مترمربع

)در روز شنبه 1390/8/۲1(
شماره هاي فرعي از شماره 35 اصلي واقعات در ده اذان

483 آقاي علي اقدامي فرزند خداداد و غیره شش��دانگ قطعه زمین بائره پنج قفیزي 
تقریبي در چاله خندق 

484 آقاي علي اقدامي فرزند خداداد و غیره شش��دانگ قطعه زمین بائره چهارقفیزي 
تقریبي در چاله خندق

564 خانم معصومه علي جاني فرزند علي و غیره شش��دانگ یک باب خانه در کوي 
باغ کهنه به مساحت 31۷/۷0 مترمربع

)در روز یک شنبه 1390/8/۲۲(
۷9۷ آقاي حس��ن رمدان فرزند قنبرعلي و غیره ششدانگ دو قطعه زمین مزروعي نه 

قفیزي دشت پروند
948 آق��اي اصغر طهري فرزند میرزاحس��ن و غیره شش��دانگ قطعه زمین مزروعي 

دوازده قفیزي پروند
955 آقاي مهدي مرادي فرزند علي یار ششدانگ قطعه زمین مزروعي دشت پروند

۲043 بانو صغرا شاکر جزي فرزند حسن ششدانگ قطعه زمین مزروعي پنج قفیزي 
دشت جنب مرغ آباد

)در روز دوشنبه 1390/8/۲3(
3919 بانو جمیله ارش��ادي فرزند آقامحمد و غیره ششدانگ قطعه زمین محصور در 

کوي باال به مساحت تقریبي 1۲۷9 مترمربع
4391 آقاي داود کاملي فرزند عباس شش��دانگ قطعه زمین محصور در کوي باال به 

مساحت ۷۲ مترمربع
43۲4 آقاي قاس��م مشهدي فرزند حسن شش��دانگ قطعه زمین محصور به مساحت 

341/35 مترمربع
44۲9 آقاي محمدرضا خدادوست فرزند محمدآقا ششدانگ قطعه زمین محصور در 

کوي باغ کهنه به مساحت 581/40 مترمربع
)در روز چهارشنبه 1390/8/۲5(
4431 آقاي اکبر کریمدوست فرزند عباسعلي ششدانگ یک باب مغازه در کوي باال 

به مساحت ۲0/80 مترمربع
443۲ خانم صغرا مش��هدي فرزند عبداله ششدانگ قطعه زمین محصور به مساحت 

338/80 مترمربع
4434 آقاي س��ید حسین رضویان فرزند س��ید علي اکبر و غیره ششدانگ یک باب 

خانه در کوي مصال به مساحت ۲8۲ مترمربع
4439 خانم منیره عرب زاده فرزند محمد علي شش��دانگ قطعه زمین ساده در کوي 

باغ کهنه به مساحت 50 مترمربع
)در روز پنج شنبه 1390/8/۲6(
4440 خانم شهربانو جباري فرزند عباسعلي ششدانگ قطعه زمین ساده در کوي باغ 

کهنه به مساحت 50 مترمربع 
4441 آقاي طیب صالح فرزند ابوطالب ششدانگ قطعه زمین ساده در کوي باغ کهنه 

به مساحت 50 مترمربع
444۲ آقاي علي اقدامي فرزند غالمحس��ین ششدانگ قطعه زمین ساده در کوي باغ 

کهنه به مساحت 50 مترمربع
4443 آقاي علي اقدامي فرزند غالمحس��ین ششدانگ قطعه زمین ساده در کوي باغ 

کهنه به مساحت 50 مترمربع
)در روز شنبه 1390/8/۲8(

شماره هاي فرعي از شماره 54 اصلي واقعات در ده خسروآباد
۲3 خانم مرصع زندي فرزند حیاتقلي و غیره سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین 

محصور در کوي پشت خانه به مساحت 1۲46 مترمربع
68 خانم هما زندي فرزند فرج اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه در ده 

خسروآباد به مساحت 1190/۲0 مترمربع
)در روز یک شنبه 1390/8/۲9(

شماره هاي فرعي از شماره 67 اصلي واقعات در ده حسن رباط
۷0۲ آق��اي تقي امیري فرزند ایرج شش��دانگ یک باب خانه و زمین وصل به آن در 

کوي پشت قلعه به مساحت 656 مترمربع
۷04 آقاي حس��ین رحماني فرزند مصطفي ششدانگ یک باب خانه در کوي قلعه نو 

به مساحت 40۷ مترمربع
۷۲8 آقاي حس��ن امیري فرزند امیر ششدانگ قطعه زمین محل ساختمان به مساحت 

66۲/50 مترمربع
)در روز دوشنبه 1390/8/30(
۷۲9 آقاي عربعلي محس��ني فرزند حسین ششدانگ یک باب خانه در کوي قبرستان 

به مساحت 630 مترمربع
۷30 آقاي حس��ین امیري فرزند امیر ششدانگ قطعه زمین محصور در کوي قلعه نو 

به مساحت 635/80 مترمربع
۷31 خانم مهین امیري فرزند امیر شش��دانگ قطع��ه زمین محصور در کوي قلعه نو 

به مساحت 511 مترمربع
)در روز سه شنبه 1390/9/1(
۷3۲ خانم س��کینه امیري فرزند امیر شش��دانگ قطعه زمین محصور در کوي قلعه به 

مساحت 491/50 مترمربع
۷33 آقاي علي امیري فرزند امیر ششدانگ قطعه زمین ساده در کوي قلعه به مساحت 

541 مترمربع
۷34 خانم معصومه امیري فرزند علي نقي شش��دانگ قطعه زمین ساده در کوي قلعه 

به مساحت ۷48 مترمربع
)در روز چهارشنبه  1390/9/۲(

شماره هاي فرعي از شماره 78 اصلي واقعات در ده لوشاب
499 خانم زهرا بتول گرامي فرزند عبداله شش��دانگ یک باب خانه در ده لوشاب به 

مساحت 449 مترمربع 
500 ش��رکت مخابرات استان اصفهان ششدانگ یک باب ساختمان در ده لوشاب به 

مساحت 1000 مترمربع
)در روز پنج شنبه 1390/9/3(

شماره هاي فرعي از شماره 88 اصلي واقعات در الي بید علیا 
۲08 آقاي محمدرضا کریمي فرزند محمدباقر شش��دانگ یک باب خانه در کوي باغ 

طاهر به مساحت 1334/50 مترمربع
309 آقاي بهرام زارعي فرزند علي محمد شش��دانگ یک باب خانه در الي بید علیا 

به مساحت 491/۷0 مترمربع
334 آقاي رمضان زارعي فرزند علي محمد و غیره ششدانگ یک باب خانه در کوي 

باغ طاهر به مساحت 684 مترمربع
)در روز شنبه 1390/9/5(
335 آقاي محمد تقي توکلي فرزند حس��ن و غیره ششدانگ یک باب خانه در کوي 

باغ طاهر به مساحت 1۲6۷ مترمربع
336 آقاي محمد توکلي فرزند بش��یر شش��دانگ یک باب خانه در کوي باغ طاهر به 

مساحت 1344 مترمربع
33۷ آقاي داریوش کریمي فرزند محمدرضا و غیره ششدانگ یک باب خانه در کوي 

باغ طاهر به مساحت 850 مترمربع
338 آقاي محمد رستمي فرزند عباس ششدانگ یک باب خانه در کوي باغ طاهر به 

مساحت 150۷/40 مترمربع
)در روز یک شنبه 1390/9/6(
339 خانم فاطمه رس��تمي فرزند محمدعلي شش��دانگ یک باب خانه در کوي باغ 

طاهر به مساحت 408/60 مترمربع
340 خانم هاجر توکلي فرزند علي شش��دانگ قطعه زمین محصور در الي بید علیا 

به مساحت 605/۷0 مترمربع
341 ش��رکت مخابرات استان اصفهان ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 585 

مترمربع
)در روز دوشنبه 1390/9/۷(

شماره هاي فرعي از شماره 90 اصلي واقعات در قلعه بلند الي بید 
156 خانم مریم بوچ فرزند حس��ین دو دانگ مش��اع از شش��دانگ ی��ک باب خانه 

جدیداالحداث در کوي قلعه بلند
198 آقاي ابوطالب توکلي فرزند نوروز شش��دانگ یک باب خانه در کوي قلعه بلند 

به مساحت 49۷/3۷ مترمربع
۲۲0 خانم خدیجه خوبان فرزند محمدحس��ن ششدانگ یک باب خانه در قلعه بلند 

به مساحت 844/90 مترمربع
)در روز سه شنبه 1390/9/8(
۲۲1 آق��اي نجف عل��ي کریمي فرزند خیراله و غیره شش��دانگ قطع��ه زمین محل 

ساختمان به مساحت 8۷4 مترمربع
۲۲۲ آق��اي رجبعلي کریمي فرزند خیراله و غیره شش��دانگ یک باب خانه در کوي 

قلعه بلند به مساحت 1139/60 مترمربع
۲۲3 آق��اي علي اکبر توکلي فرزند امید شش��دانگ یک باب خانه در کوي قلعه بلند 

به مساحت 45۲ مترمربع
)در روز چهارشنبه 1390/9/9(

شماره هاي فرعي از شماره 110 اصلي واقعات در ده موته
385 آق��اي محمدتقي زارعي فرزند جواد و غیره شش��دانگ یک باب خانه در کوي 

باال به مساحت 1096 مترمربع
445 آق��اي ش��هاب الدین ذاکري فرزند علي اکبر شش��دانگ قطعه زمین محصور در 

کوي باال به مساحت 886/۷0 مترمربع
446 ش��رکت مخابرات اس��تان اصفهان ششدانگ یک باب س��اختمان در ده موته به 

مساحت 590 مترمربع

)در روز پنج شنبه 1390/9/10(
تحدی��د حدود پالك هاي فوق به ترتیب از س��اعت 9 صبح به بعد در محل ش��روع 
خواه��د آمد لذا به موجب ماده 14 قان��ون ثبت به صاحبان امالك و مجاورین اعالم 
مي ش��ود که در روز مقرر در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان 
امالك یا نماینده قانوني آن ها در موقع تحدید حدود حاضر نباش��ند مطابق ماده 15 
قانون مزبور ملک  آن ها با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد 
ش��د. اعتراضات مجاورین و صاحبان ام��الك که در موقع مقرر حاضر نبودند مطابق 
مقررات ماده ۲0 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود فقط تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره ۲ ماده واحده تعیین تکلیف پرونده هاي معترض 
ثبت ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستي با تقدیم دادخواست 
 به مرجع ذیصالح قضایي گواهي تقدیم دادخواست اخذ و به این اداره تسلیم نماید. 

م الف/ 1001۲
تاریخ انتشار: چهارشنبه 1390/۷/۲0   نوروز- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك میمه
 

ابالغ رأی
6/514 کالسه پرونده: 40۲/9 شماره دادنامه: 619 /90/6/۲۲ مرجع رسیدگی: شعبه ۲۷ شورای حل 
اختالف اصفهان. خواهان: مجتبی هنری فرد نشانی: اصفهان – خیابان رباط اول – روبروی کوچه 
مسجد حجت – موبایل فروشی متین. خوانده: 1- سیدحسین طباطبایی. نشانی: مجهول المکان. 
خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ بیست میلیون ریال. گردشکار: با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 
متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: در خصوص درخواست مجتبی 
هنری فرد به طرفیت 1- سیدحسین طباطبایی بخواسته مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال وجه یک 
فقره چک به شماره 108666 به عهده بانک کشاورزی شعبه اصفهان به انضمام خسارات دادرسی و 
تأخیر تأدیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خواندگان با 
ابالغ 90/5/۲4 وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی 
خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خواندگان 
به خواهان را حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198، 519، 5۲۲ 
قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 30۷، ۲49 قانون تجارت حکم به محکومیت 
خوانده ردیف اول را به پرداخت بیست میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ سی 
هزار ریال به عنوان خس��ارت دادرسی به پرداخت خسارات تأخیر و تأدیه از تاریخ 138۷/1۲/5 
لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ ش��اخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم 
م��ی گردد. رأی صادره غیابی و ظرف ۲0 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه خواهد 
بود و در خصوص خوانده ردیف دوم با عنایت به ظهر نویس بودن وی، چون در خارج از طرح 
قانونی مورد بر ماده 315 قانون تجارت وجه چک را مطالبه ننموده است دعوی وی مسموع نمی 
باشد و به استناد ماده ۲ قانون آ.د.م قرارداد دعوی صادر و اعالم می گردد. قاضی شعبه ۲۷ شورای 

حل اختالف اصفهان 
  

ابالغ رأي
۷/461 کالسه پرونده: ۲90/90، شماره دادنامه: 590-90/۷/16، مرجع رسیدگي: شعبه 19 شوراي 
حل اختالف اصفهان، خواهان: مهدي حاجیان نش��اني: خ کاوه ش��هرك کاوه، خ سعدي شرقي، 
کوي حافظ، پالك 4، خوانده: سید تقي نوربخش ورنوسفادراني مجهول المکان، خواسته: الزام به 
انتقال سند رسمي موتورسیکلت بهرو 1۲5 سي سي، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و 
اخذ نظریه مشورتي اعضاي محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگي با استعانت از خداوند متعال 
به ش��رح آتي مبادرت به صدور رأي مي نماید. رأي قاضي شورا: در خصوص دعواي خواهان به 
طرفیت خوانده یاد ش��ده باال به خواسته الزام به انتقال سند رسمي موتورسیکلت بهرو 1۲5 سي 
سي به شماره انتظامي 5115-اصفهان 41 به انضمام مطلق خسارات وارده با عنایت به محتویات 
پرونده، استعالم به عمل آمده از مرجع انتظامي در این خصوص آخرین مالک خودرو، مالحظه 
قولنامه هاي ارائه شده از طرف خواهان،  شورا دعواي مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا 
به اس��تناد ماده 198 قانون آیین دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و مواد 10 و 
۲19 و ۲۲0 و ۲۲1 و ۲۲3 و ۲۲5 قانون مدني حکم بر محکومیت خوانده س��ید تقي نوربخش 
ورنوسفادراني به حضور در دفترخانه اسناد رسمي و انتقال رسمي سند خودرو به نام خواهان و 
پرداخت مبلغ سي هزار ریال بابت هزینه دادرسي و نیز حق الوکاله وکیل بر مبناي تعرفه قانوني 
در حق خواهان صادر و اعالم مي نماید. رأي صادره غیابي و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعي 
قابل واخواهي در این شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم 
محترم عمومي حقوقي در دادگاه هاي عمومي حقوقي اصفهان مي باشد. م الف/ 106۲3 شعبه 19 

حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

عضو 
علمی  هیأت 

پزشکی  علوم  دانشگاه 
مصرف  گفت:  اصفهان 

چاقی،  موجب  رژیمی  نوشابه های 
و  حافظه  توان  کاهش  سرگیجه، 
پوکی استخوان می شود و بر خالف 
در  هنوز  دولتی  های  بخشنامه 
گازدار  های  نوشابه  دولتی  ادارات 

و کوالدار توزیع می شود.
فارس  با  گفتگو  در  مرتضی صفوی 

فیبر،  فاقد  نوشابه  داشت:  اظهار 
ضروری  مغذی  مواد  سایر  و  پروتئین 

است و جز قند و اسید، ماده  ارزشمندی 
ندارد.

افراد  برخی  تصور  خالف  بر  گفت:  وی 
شدن  چاق  از  مانع  رژیمی  نوشابه های  که 
نوشابه ها  این  که  گفت  باید  می شود،  افراد 

سرشار از آسپارتام است که موجب 
سرگیجه، کاهش توان حافظه، پوکی 
یادگیری  کاهش  و  استخوان 

افراد می شود.

پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو 
کربن  دی اکسید  وجود  کرد:  اضافه  اصفهان 
معده  اسیدیته  افزایش  باعث  نوشابه  در 
می شود و در هضم غذا اختالل ایجاد می کند 

و زمانی که این اسیدیته وارد سیستم خونی 
کلسیم  آن  کردن  خنثی  برای  بدن  می شود، 
کلسیم  کمبود  مشکالت  که  می کند  مصرف 

نیز برای قلب ایجاد می  شود.
در  که  تحقیقی  طبق  داشت:  بیان  صفوی 
از  درصد   4/۷ شد،  انجام   1386 سال 
نوشابه های  از  دولتی  واحدهای 
می کردند  استفاده  گازدار 
برخالف  درست  این  و 
به  که  است  بخشنامه هایی 
ارسال  دولتی  بخش های 

شده بود.
درصد   81/5 داد:  ادامه  وی 
سایر  از  دولتی  واحدهای 
آبمیوه  آب،  مانند  نوشیدنی ها 
و ماءالشعیر استفاده می کردند و 
13/۷ درصد از واحدهای دولتی 
کوال دار  گازدار  نوشابه های  از 
استفاده می کردند که این نوشابه ها 

ضرر بیشتری به بدن می رساند.
علوم  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو 
پزشکی اصفهان اظهار داشت: ۲9/4 
از واحدهای دولتی یک روز  درصد 
 1۷/1 و  می کردند  مصرف  نوشابه  هفته  در 
درصد از واحدهای دولتی دو روز در هفته 
هفته  در  روز  سه  درصد   53/5 همچنین 

نوشابه مصرف می کردند.

آیین تندرستی

سبوس و ریشه زرشک حاوی انواع بسیاری از مواد 
شیمیایی به نام آلکالوئید ایزوکینولین است. دانشمندان 
و محققان این ترکیبات را در طول سالیان متمادی مورد 
تحقیق و بررسی قرار داده اند، و پی بردند که آنها در 
واقع خواص آنتی بیوتیکی دارند. برخی از آنها باعث 
پایین آوردن تب، کاهش تورم و فشار خون شده و 
به تنظیم ضربان قلب و انقباض عضالت قلب کمک 

می کنند.
درمان  در  تواند  می  زرشک  که  هایی  عفونت  انواع 
آنها مؤثر واقع شود عبارت است از:  عفونت گلو،  
 مجاری ادراری،  مجاری معده ای- روده ای، ریه ها، 

عفونت های مخمری و اسهال.
معرفی گیاه: زرشک گلی است که طول آن به سه 
متر می رسد و دارای شاخه های خاکستری است. 
برگ های آن دارای دندانه های سونی است. بین ماه های 
فروردین و خرداد غنچه ها و گل های زرد روشن از آن 
جوانه می زنند. این غنچه ها و گلها در فصل پاییز رنگ 
قرمز گیالسی به خود می گیرند که به صورت بوته های 
خمیده رشد می کنند. می توانید از زرشک رسیده برای 
تهیه مربا استفاده کنید، یا آن را همانند قرقاط مصرف 
کنید. زرشک کمی ترش تر است ولی به اندازه قرقاط 

تلخ نیست.
نحوه مصرف: اگر به علت عفونت های مکرر اغلب 
آنتی بیوتیک زیاد مصرف کرده اید، پزشک شما به 
عوض داروهای تجویزی، ممکن است داروهای گیاهی 
را نیز مدنظر قرار دهد. دالیل متعددی برای این ادعا 
وجود دارد. زرشک می تواند احساس سرحال بودن به 

شما دهد و شما را از سایر معالجات نجات دهد.
به  رو  ها  بیوتیک  آنتی  به  مقاومت  میزان  همچنین، 
افزایش است. به منظور رهایی از این وضعیت. بسیاری 
روی  بیماری ها  درمان  راه های  سایر  به  معالجین   از 
نیز  را  زرشک  پماد  مشابه.  دالیل  به  بنا  آورند.   می 
می توان برای درمان ورم مفاصل یا پسوریازیس تجویز 
کرد، چون داروهایی که به طور مرتب برای درمان این 

حاالت مصرف می شوند ممکن است تعادل بدن شما 
را مختل سازند.

اغلب عوارض جانبی ناشی از معالجات درمانی قوی 
سبب تحریک واکنش هایی در بدن می شوند که به 
مثابه یک بیماری به طور کامل جدید می تواند جلوه 
کند. صرف نظر از هرگونه دلیل، وقتی پزشک شما 
برای  دارو هیچگونه خطری  قطع مصرف  که  بداند 
مصرف  عوض،  در  تواند  می  ندارد،  شما  سالمت 

زرشک را تجویز کند.
روش  یک  عنوان  به  تواند  می  همچنین  زرشک 
پیشگیرانه توصیه شود. هرگز نباید بیش از پنج تا هفت 

روز زرشک مصرف کرد. اگر معده شما حساس است، 
مصرف این ماده به مدت سه تا پنج روز احتماالً کافی 
است. برای درمان گلودرد، عفونت های مثانه، اسهال، 
قابل  اشکال  از  مخمری  عفونت های  یا  برونشیت 

مصرف زرشک حالت مورد نظر را برگزینید:
هرگز در این فکر نباشید که در صورتی که بدن شما 
به آنتی بیوتیک قوی تر نیاز دارد به جای آن از گیاهانی 
مانند زرشک استفاده کنید. اطمینان حاصل کنید که 

دستورالعمل های درمانگر خود را رعایت می کنید.
نكات احتیاطی: اگر زرشک به صورت صحیح استفاده 
شود ماده دارویی بی خطری است، اما در صورت باردار 

بودن از مصرف آن اجتناب ورزید.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی اصفهان: 

مصرف نوشابه های رژیمی توان حافظه
 را کاهش می دهد

زرشک ، درمانی برای انواع عفونت ها چرا نمي توانيد
 وزنتان را کم کنيد؟

ورزش  وجود  با  که  هستید  افرادي  دسته  آن  از  هم  شما  آیا 
خوردن  براي  خود  ولع  شدید  کنترل  و  سالم  تغذیه  کردن، 
دسرهاي خوشمزه، باز هم نتوانسته اید وزنتان را کاهش دهید؟ 

اما مشکل کجاست؟
که  مي کنند  توصیه  آمریکا  در  عمومي  بهداشت  کارشناسان 
محدود کردن الگوي غذایي و حتي ورزش کردن در چند سال 
اخیر زندگي، فاکتورهاي کافي براي کاهش وزن نیستند بلکه 
تالش براي الغر شدن باید روندي مداوم باشد که تمام عادات 

روزانه زندگي را شامل شود.
سایت اینترنتي مدیسین نت در این مطلب به شش عامل اصلي 
اشاره کرده است که مانع از عملکرد و تأثیر مناسب برنامه هاي 

کاهش وزن مي شوند. این عوامل عبارتند از:
سرخ  غذاهاي  خوردن  از  شما  شاید  غلط؛  غذایي  رژیم 
کرده و ادویه دار خودداري کنید اما آیا جایگزین مناسبي مانند 
اگر  عالوه  به  گرفته اید؟  نظر  در  آن  براي  سبوس دار  غالت 
تصور مي کنید که با نخوردن یک یا دو وعده غذایي مي توانید 
به رژیم الغري خود کمک کنید باید بدانید که این کار فقط 
منجر به پرخوري در طول روز مي شود. بهترین برنامه غذایي 
میان  با  همراه  اصلي  غذاي  روز  در  وعده  سه  فرد  هر  براي 

وعده هاي مغذي و مناسب بین این سه وعده است.
پایین بودن فعالیت قلبي؛ اگر تصور مي کنید یک زمان 
مشخص براي ورزش کردن در روز کافي است باید بدانید که 
دستیابي به نتیجه دلخواه و مناسب نیاز دارد فعالیت بدني خود 
را تا حدود 65 تا 85 درصد افزایش دهید به طوري که ضربان 

قلبتان تند شده و به حداکثر برسد.
مصرف زیاد کالري مایع؛ مصرف زیاد هر نوع کالري مایع 
مثل الکل، چاي، قهوه یا آب میوه هاي شیرین مي تواند تمام 
زحمات شما را براي کاهش وزن هدر بدهد. بنابراین توصیه 
آب  یا  چرب  بدون  شیر  مثل  سبک  نوشابه هاي  از  مي شود 

سبزیجات استفاده کنید.
اراده شما  به  نهایت تمام این تالش ها  نداشتن اراده؛ در 
براي تداوم انجام برنامه هاي کاهش وزن بستگي دارد. اگر به 
اندازه کافي براي این کار انگیزه ندارید یا یک تالشگر منفعل 
هستید، توصیه ما را باور کنید که به نتیجه نخواهید رسید. با 
قلب و ذهن خود روي تالشتان متمرکز شوید اما هیچگاه اراده 
اوقات کاهش  اشتباه نگیرید گاهي  افراط  با زیاده روي و  را 
براي  زماني  و  استراحت  به  بدنتان  که  است  این  نشانه  اراده 

بهبود یافتن از فشارها و استرس ها نیاز دارد.
استرس بیش از حد؛ استرس در هر قالبي چه جسمي و 
چه رواني یک مانع اصلي براي ثمربخشیدن برنامه هاي کاهش 
وزن است. استرس موجب تولید هورمون کورتیزول در بدن 
افزایش  و  انسولیني  مقاومت  کاهش  آن  حاصل  که  مي شود 
از  استرس  از  پیشگیري  براي  است.  بدن  در  تجمع چربي ها 

تکنیک هاي آرامش بخش استفاده کنید.
خواب نامناسب؛ بي خوابي هم مثل استرس تولید هورمون 
ذخیره کننده چربي را افزایش مي دهد. به عالوه هر نوع اختالل 

الگوي خواب مي تواند موجب اضافه وزن شود.

با کلسیم موجود در ماست  دارد  کلسیمی که در شیر وجود 
متفاوت است؛ کلسیم شیر به خوبی جذب بدن می شود و به 

حرکت عضالت بدن، راه رفتن و کارکرد قلب کمک می کند.
کلسیم بیشترین ماده معدنی موجود در بدن انسان است و 99 
درصد از کلسیم در استخوان ها و دندان ها وجود دارد و فقط یک 

درصد آن در بافت نرم بدن موجود است.
کلسیم برای بدن بسیار ضروری است و در انقباض و انبساط 
عروق خونی، انتقال پیام های عصبی، انقباض عضالنی و ترشح 

هورمون هایی مانند انسولین نقش مهمی بر عهده دارد.
عملکرد  دلیل  به  می تواند  خون  در  موجود  کلیسم  کمبود 
غیرطبیعی غدد پاراتیروئید یا کمبود آن در غذاها، نارسایی مزمن 

کلیه و کمبود ویتامین D باشد.

نرم  ماهی های  پنیر،  و  ماست  شیر،  مانند  لبنیاتی  در  کلسیم 
استخوانی مانند ماهی آزاد، ساردین و کیلکا، سبزی های تازه، 

خشکبار، حبوبات و سویا موجود است.
نوزادان تا شش ماهگی به 300 تا 400 میلی گرم کلسیم نیاز دارند 
همچنین کودکان هفت تا 1۲ ماه و کودکان یک تا سه سال به 
500 میلی گرم، کودکان 4 تا 6 سال به 600 میلی گرم، کودکان ۷ 
تا 9 سال به ۷00 میلی گرم، نوجوانان 10 تا 18 سال به یک هزار و 
300 میلی گرم، افراد 19 تا 51 سال به هزار میلی گرم و افراد باالی 

51 سال به یک هزار و 300 میلی گرم کلسیم نیازمندند.
افراد باالی 50 سال، ساالنه حدود یک تا شش درصد از تراکم 
استخوانشان را از دست می دهند که دریافت روزانه حداقل هزار 
میلی گرم کلسیم و قرار گرفتن در معرض آفتاب و پیاده روی 

به مدت ۲0 دقیقه و سه  بار در هفته به حفظ تراکم استخوان ها 
کمک می کند.

عزیزاله کمال زاده، محقق در زمینه بررسی کیفیت شیر در گفتگو 
با فارس اظهار می کند: سالمندان باید غذای خود را در وعده های 

زیاد و حجم کم مصرف کنند.
وی می گوید: عمده ترین ماده غذایی ضروری برای سالمندان، 

شیر است که روزانه باید بین ۲ تا 3 لیوان شیر مصرف کنند.
به گفته وی، کلسیمی که در شیر وجود دارد با کلسیم موجود 
در ماست متفاوت است؛ کلسیم شیر به خوبی جذب می شود 
و به حرکت عضالت بدن، راه رفتن و کارکرد قلب کمک 

می کند.
این محقق در زمینه بررسی کیفیت شیر اضافه می کند: اگر بدن 

کلسیم مورد نیاز خود را به دست نیاورد، کلسیم را از سلول ها و 
ذخایر بدن برداشت می کند که خود به خود موجب بروز پوکی 
استخوان می شود همچنین مصرف لبنیات برای سالمندان بسیار 

مفید است.
کمال زاده می افزاید: 50 درصد از کلسیم از شیر تأمین می شود که 
شرایط جذب کلسیم نیازمند ویتامین D و کازئین است، به دلیل 

این که الکتوز قند موجود در شیر است. 
وی گفت:  در مجاورت کازئین جذب بهتری پیدا می کند؛ الکتوز 
در ماست وجود ندارد و به همین دلیل کلسیمی که در شیر 
وجود دارد، بهتر در بدن جذب می شود همچنین سالمندان بهتر 
است روزانه از ۲ تا 3 لیوان شیر استفاده کنند و ماست جایگزین 

مناسبی برای شیر آنها نیست.

کلسيم شير بهتر از ماست جذب بدن می شود

ابالغ رأي
۷/46۲ کالس��ه پرونده: 90-4۷5، ش��ماره دادنامه: 5۷5-90/۷/1۲، مرجع رسیدگي: شعبه 
۲6 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: مهدي کریمي فرزند نعمت اله، آدرس: 
اصفهان خ س��روش بعد از آل خجند آلومینیوم آرین، خوانده: محمدحسن عاطفت فرزند 
عبدالعل��ي مجهول المکان، با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مش��ورتي اعضا ش��ورا 
ختم رسیدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نماید. رأي قاضي شورا: 
دعوي مهدي کریمي فرزند نعمت اله بطرفیت محمدحس��ن عاطفت بخواسته مطالبه مبلغ 
15/000/000 ریال وجه چک شماره 40148۲ عهده بانک مؤسسه انصار به انضمام مطلق 
خسارات قانوني- با توجه به بقاي اصول مستندات در ید خواهان و گواهي عدم پرداخت 
صادره از س��وي بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان 
در مطالبه وجه خواس��ته دارد و اینکه دفاع خوانده مبني بر انجام نش��ر آگهي جهت ابالغ 
و عدم حضور خوانده در جلس��ه رس��یدگي و سایر دالیل و مدارك موجود در پرونده که 
حاکي از اثبات خواس��ته اس��ت بال وجه تلقي مي گردد، بر ش��ورا ثابت است لذا به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 5۲۲ قانون آئین دادرس��ي مدني حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و س��ي هزار 
ریال بابت هزینه دادرس��ي و همچنین خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررس��ید تا تاریخ 
وصول که محاس��به آن براساس نرخ اعالمي از سوي بانک مرکزي برعهده اجراي احکام 
مي باش��د در حق خواهان صادر و اعالم مي نماید رأي صادره غیابي و ظرف ۲0 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهي در ش��وراي حل اختالف اصفهان خواهد بود. ش��عبه ۲6 حقوقي 

شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأي
۷/463 کالس��ه پرونده: 90-435، ش��ماره دادنامه: 53۷-90/6/۲9، مرجع رسیدگي: شعبه 
31 ش��وراي حل اختالف اصفهان، خواهان: مهدي کریمي، نشاني: اصفهان خ سروش بعد 
از آل خجند- آلومینیوم آرین، خوانده: احمدرضا ملک بروجني مجهول المکان، با عنایت 
به محتویات پرونده و نظریه مش��ورتي اعضا ش��ورا ختم رسیدگي را اعالم و به شرح آتي 
مبادرت بصدور رأي مي نماید. رأي قاضي شورا: دعوي آقاي مهدي کریمي بطرفیت آقاي 
احمدرضا ملک بروجني بخواس��ته مطالبه مبلغ س��ي و یک میلیون ریال وجه چک شماره 
9۲883۲-89/1/5 عهده بانک تجارت به انضمام مطلق خسارات قانوني- با توجه به بقاي 
اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهي عدم پرداخت صادره از سوي بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه 
خوانده با توجه به ابالغ قانوني در جلس��ه رسیدگي حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه اي به 
این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198 و 519 و 5۲۲ قانون آئین دادرسي مدني حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
سي و یک میلیون ریال بابت اصل خواسته و چهل و دو هزار ریال بابت خسارت دادرسي 
و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس 
نرخ اعالمي از س��وي بانک مرکزي برعهده اجراي احکام مي باشد در حق خواهان صادر 
و اع��الم مي نماید. رأي ص��ادره غیابي و ظرف مهلت ۲0 روز پس از ابالغ قابل واخواهي 
در این ش��عبه مي باشد. و پس از آن ظرف بیس��ت روز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومي 

اصفهان است.  شعبه 31 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأي
۷/464 کالسه پرونده: 90-434، شماره دادنامه: 536-90/6/۲9، مرجع رسیدگي: شعبه 31 
شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: مهدي کریمي نشاني: اصفهان خ سروش بعد از آل 
خجند آلومینیوم آرین، خوانده:  ابوالقاس��م سروش مجهول المکان، با عنایت به محتویات 
پرونده و نظریه مش��ورتي اعضا ش��ورا ختم رس��یدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت به 
صدور رأي مي نماید. رأي قاضي شورا: دعوي آقاي مهدي کریمي بطرفیت آقاي ابوالقاسم 
س��روش بخواسته مطالبه مبلغ پنج میلیون ریال وجه چک حواله شماره 90/5/15-48۲96 
عهده بانک صندوق پس انداز و قرض الحسنه هجرت به انضمام مطلق خسارات قانوني- 
با توجه به بقاي اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهي عدم پرداخت صادره از س��وي 
بان��ک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه 
خواس��ته دارد و اینکه خوانده با توجه به ابالغ قانوني در جلسه رسیدگي حاضر نگردیده 
و الیحه دفاعیه اي به این ش��عبه ارائه ننموده بر ش��ورا ثابت اس��ت لذا به استناد مواد 198 
و 519 و 5۲۲ قان��ون آئین دادرس��ي مدني حکم بر محکومی��ت خوانده به پرداخت مبلغ 
پنج میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و س��ي و هش��ت هزار ریال بابت هزینه دادرسي و 

همچنین خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس 
نرخ اعالمي از س��وي بانک مرکزي برعهده اجراي احکام مي باشد در حق خواهان صادر 
و اع��الم مي نماید. رأي ص��ادره غیابي و ظرف مهلت ۲0 روز پس از ابالغ قابل واخواهي 
در این ش��عبه مي باشد. و پس از آن ظرف بیس��ت روز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومي 

اصفهان است. شعبه 31 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأي
۷/465 کالسه پرونده: 90-436، شماره دادنامه: 538-90/6/۲9، مرجع رسیدگي: شعبه 31 
ش��وراي حل اختالف اصفهان،  خواهان: مهدي کریمي نش��اني: اصفهان خ سروش بعد از 
آل خجند آلومینیوم آرین، خوانده: حس��ین سروش مجهول المکان، با عنایت به محتویات 
پرونده و نظریه مشورتي اعضا شورا ختم رسیدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت بصدور 
رأي مي نماید. رأي قاضي شورا: دعوي آقاي مهدي کریمي بطرفیت آقاي حسین سروش 
بخواس��ته مطالبه مبلغ چهل و ی��ک میلیون ریال وجه حواله ش��ماره 90/4/۲5-10۲5۷9 
عهده بانک قرض الحسنه کوثر به انضمام مطلق خسارات قانوني- با توجه به بقاي اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهي عدم پرداخت صادره از سوي بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده با 
توجه به ابالغ قانوني به وي در جلسه رسیدگي حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه اي به این 
ش��عبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به اس��تناد مواد 198 و 519 و 5۲۲ قانون آئین 
دادرسي مدني حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و یک میلیون ریال بابت 
اصل خواس��ته و چهل و دو هزار ریال بابت خسارت دادرسي و همچنین خسارت تأخیر 
تأدیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمي از سوي بانک 
مرکزي برعهده اجراي احکام مي باشد در حق خواهان صادر و اعالم مي نماید. رأي صادره 
غیابي و ظرف مهلت ۲0 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این شعبه مي باشد. و پس از 
آن ظرف بیس��ت روز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومي اصفهان اس��ت. شعبه 31 حقوقي 

شوراي حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایي
۷/466 ب��ه موج��ب رأي ش��ماره 443 تاری��خ 90/5/۲5 حوزه 19 ش��وراي حل اختالف 
شهرس��تان اصفه��ان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه بابک ولي پور نام پدر: عیس��ي 
مجهول المکان، محکوم اس��ت به: محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفده میلیون ریال 
بابت اصل خواس��ته و سي هزار ریال هزینه دادرس��ي و همچنین خسارت تأخیر و تأدیه 
از تاریخ سررس��ید تا تاریخ وصول که محاس��به آن براس��اس نرخ اعالمي از سوي بانک 
مرکزي برعهده اجراي احکام در حق محکوم له مهدي کریمي نشاني محل اقامت: اصفهان 
کیلومتر 13 جاده اصفهان ش��یراز نرس��یده به داروساز، روبروي باسکول فروشگاه مرکزي 
سعید، نیم عشر. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد 
محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مف��اد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن 
میس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا 
اعالم نماید. هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم ش��ود که محکوم 
علی��ه ق��ادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده لیک��ن براي فرار از آن اموال خود 
را معرفي نکرده یا صورت خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي که تمام یا قس��متي 
از مفاد اجرائیه متعس��ر گردیده باش��د به حبس جنحه اي از شصت و یک روز تا شش ماه 

محکوم خواهد شد. شعبه 19 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأي
۷/46۷ کالس��ه پرونده: 90-4۷6، ش��ماره دادنامه: 555-90/6/۲9، مرجع رسیدگي: شعبه 
۲6 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: مهدي کریمي فرزند نعمت اله آدرس: 
اصفهان کیلومتر 13 اصفهان شیراز نرسیده به داروسازي فارابي فروشگاه مرکزي، خوانده: 
علیرضا تقیان فرزند یداله مجهول المکان، با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتي 
اعضا ش��ورا ختم رس��یدگي را اعالم و به ش��رح آتي مبادرت بصدور رأي مي نماید. رأي 
قاضي ش��ورا: دعوي مه��دي کریمي فرزند نعمت اله بطرفیت علیرض��ا تقیان فرزند یداله 
بخواسته مطالبه مبلغ 4/000/000 ریال وجه حواله شماره ۲3۲3۷3 عهده مؤسسه بسیجیان 
ب��ه انضمام مطلق خس��ارات قانوني- با توجه به بقاي اصول مس��تندات در ید خواهان و 
گواهي عدم پرداخت صادره از سوي بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 

اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه دفاع خوانده مبني بر وجود اصل 
مدرك در دس��ت خواهان و س��ایر دالیل و مدارك موجود در پرونده که حاکي از طلب 
خواهان اس��ت بر ش��ورا ثابت است لذا به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 
و 519 و 5۲۲ قان��ون آئین دادرس��ي مدني حکم بر محکومی��ت خوانده به پرداخت مبلغ 
4/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و س��ي هزار ریال بابت هزینه دادرسي و همچنین 
خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررس��ید تا تاریخ وصول که محاس��به آن براس��اس نرخ 
اعالمي از س��وي بان��ک مرکزي برعهده اجراي احکام مي باش��د در حق خواهان صادر و 
اع��الم مي نماید. رأي صادره غیابي و ظرف مهلت ۲0 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در 
شوراي حل اختالف اصفهان خواهد بود. شعبه ۲6 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأي
 ۷/468 کالسه پرونده: 90-368، ش��ماره دادنامه: 5۲8-90/6/30، مرجع رسیدگي: شعبه 
۲3 شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: مهدي کریمي سهلواني نشاني: اصفهان خ جي 
غربي ایستگاه کنگاور دفتر فني حفاظتي پاسارگاد، خوانده: حسین آفریني مجهول المکان، 
با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مش��ورتي اعضا ش��ورا ختم رسیدگي را اعالم و به 
شرح آتي مبادرت بصدور رأي مي نماید. رأي قاضي شورا: دعوي مهدي کریمي سهلواني 
بطرفیت حس��ین آفریني بخواس��ته مطالبه مبلغ چهل میلیون ریال وجه س��ه فقره سفته به 
شماره هاي 03۲39۲۷-03۲39۲8-۷89۷30 به انضمام مطلق خسارات قانوني- با توجه به 
بقاي اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهي عدم پرداخت صادره از سوي بانک محال 
علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد 
و اینکه خوانده با توجه به ابالغ نش��ر آگهي در جلس��ه رسیدگي حاضر نگردیده و الیحه 
دفاعیه اي به این ش��عبه ارائه ننموده بر ش��ورا ثابت است لذا به استناد مواد 198 و 519 و 
5۲۲ قانون آئین دادرسي مدني حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 40/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و سي هزار ریال بابت هزینه دادرسي و همچنین خسارت تأخیر 
تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت 90/5/3 تا تاریخ وصول که محاس��به آن براساس نرخ 
اعالمي از س��وي بان��ک مرکزي برعهده اجراي احکام مي باش��د در حق خواهان صادر و 
اع��الم مي نماید. رأي صادره غیابي و ظرف مهلت ۲0 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در 

این شعبه مي باشد. شعبه ۲3 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأي
۷/469 کالس��ه پرونده: 366/90، ش��ماره دادنامه: 5۲۷-90/6/30، مرجع رسیدگي: شعبه 
۲3 ش��وراي حل اختالف اصفهان، خواهان: مهدي کریمي س��هلواني نش��اني: اصفهان خ 
سروش بعد از آل خجند جنب عابر پیاده مغازه آرین، خوانده: محمدرضا جعفري مجهول 
المکان، با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتي اعضا شورا ختم رسیدگي را اعالم 
و به ش��رح آتي مب��ادرت بصدور رأي مي نماید. رأي قاضي ش��ورا: دعوي مهدي کریمي 
س��هلواني بطرفیت محمدرضا جعفري بخواسته مطالبه مبلغ پانزده میلیون و هشتصد هزار 
ریال وجه دو فقره چک به ش��ماره هاي 141000 و 093646 عهده بانک ملت شعبه شیخ 
بهایي اصفهان به انضمام مطلق خسارات قانوني- با توجه به بقاي اصول مستندات در ید 
خواهان و گواهي عدم پرداخت صادره از سوي بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده با توجه به ابالغ 
قانوني در جلس��ه رسیدگي حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه اي به این شعبه ارائه ننموده بر 
ش��ورا ثابت است لذا به اس��تناد مواد 198 و 519 و 5۲۲ قانون آئین دادرسي مدني حکم 
ب��ر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانزده میلیون و هش��تصد ه��زار ریال بابت اصل 
خواس��ته و مبلغ سي هزار ریال بابت هزینه دادرس��ي و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از 
تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمي از سوي بانک مرکزي 
برعهده اجراي احکام مي باشد در حق خواهان صادر و اعالم مي نماید. رأي صادره غیابي 
و ظرف مهلت ۲0 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این ش��عبه مي باش��د. ش��عبه ۲3 

حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایي
۷/4۷0 ش��ماره: 31۲/90 ش ح/ ۲6 ب��ه موجب رأي ش��ماره 414 تاریخ 90/5/18 حوزه 
۲6 ش��وراي حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محک��وم علیه امین 
حیدریان عطاآبادي مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت 
اصل خواس��ته و 30/000 ریال بابت هزینه دادرس��ي و خس��ارت تأخی��ر تأدیه از تاریخ 
89/1/۲5 ت��ا زم��ان اجراي دادنام��ه در حق محکوم له مهدي کریمي ن��ام پدر: نعمت اله، 

نشاني محل اقامت: اصفهان کیلومتر 13 جاده اصفهان شیراز روبه روي باسکول فروشگاه 
مرکزي تأسیس��ات ربیعي. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظ��رف ده روز مفاد آن را به موق��ع اجرا بگذارد یا 
ترتیب��ي ب��راي پرداخت محکوم به بدهد ی��ا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء 
محکوم به از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
بای��د ظ��رف مهلت مزبور ص��ورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و 
اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور 
معل��وم ش��ود که محکوم علیه ق��ادر به اجراي حک��م و پرداخت محکوم ب��ه بوده لیکن 
ب��راي فرار از آن اموال خود را معرفي نکرده ی��ا صورت خالف واقع از دارائي خود داده 
ب��ه نحوي که تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعس��ر گردیده باش��د ب��ه حبس جنحه اي 
 از ش��صت و یک روز تا ش��ش ماه محکوم خواهد ش��د. ش��عبه ۲6 حقوقي شوراي حل 

اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایي
۷/4۷1 ش��ماره: 301/90 ش 19 ب��ه موجب رأي ش��ماره 43۷ تاریخ 90/5/۲5 حوزه 19 
شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه کمال نیکبخت 
مال خلیفه مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و سي هزار ریال بابت هزینه دادرسي و همچنین خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ 
سررس��ید 89/۲/30 تا تاریخ وصول که محاس��به آن براس��اس نرخ اعالمي از سوي بانک 
مرکزي برعهده اجراي احکام مي باشد در حق محکوم له مهدي کریمي نام پدر: نعمت اله 
نش��اني محل اقامت: اصفهان کیلومتر 13 شیراز نرس��یده به داروسازي فارابي. و پرداخت 
عش��ر. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم 
علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. 
هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم ش��ود که محکوم علیه قادر به 
اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نکرده 
ی��ا ص��ورت خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي که تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه 
متعس��ر گردیده باش��د به حبس جنحه اي از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد 

شد. شعبه 19 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایي
۷/4۷۲ شماره: 30۲/90 به موجب رأي شماره 44۲ تاریخ 90/5/۲5 حوزه 19 شوراي حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه شجاعت محرابي مجهول 
المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ س��ي و پنج میلیون و هش��تصد و بیست و شش 
هزار ریال بابت اصل خواس��ته وس��ي هزار ریال بابت هزینه دادرسي و همچنین خسارت 
تأخیر و تأدیه از تاریخ سررس��ید 89/5/15 تا تاریخ وصول که محاس��به آن براساس نرخ 
اعالمي از س��وي بانک مرکزي برعهده اجراي احکام در حق محکوم له مهدي کریمي نام 
پدر: نعمت اله نش��اني محل اقامت: اصفهان 13 جاده اصفهان شیراز نرسیده به داروسازي 
فارابي مقابل باس��کول فروشگاه مرکزي ربیعي مي باش��د. نیم عشر. ماده 34 قانون اجراي 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده 
روز مف��اد آن را به موقع اج��را بگذارد یا ترتیبي براي پرداخ��ت محکوم به بدهد یا مالي 
معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتي که خود 
را ق��ادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظ��رف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. هرگاه ظرف سه سال 
بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم ش��ود که محکوم علیه قادر به اجراي حکم و پرداخت 
محک��وم به بوده لیکن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نکرده یا صورت خالف واقع 
از دارائي خود داده به نحوي که تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعس��ر گردیده باش��د به 
حبس جنحه اي از ش��صت و یک روز تا ش��ش ماه محکوم خواهد شد. شعبه 19 حقوقي 

شوراي حل اختالف اصفهان

اعالم مفقودي
۷/4۷5 کارت پایان خدمت اینجانب بهمن زیاري فرزند محمدحس��ین به شماره شناسنامه 

160 و به شماره کارت 59۲6040 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
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شمارش معكوس برای سوت آغاز رقابت های بسكتبال
بسکتبال اصفهان رونق بیشتری گرفت

زاینده رود
با به پایان رسیدن جام ملت هاي آسیا بار دیگر تمام نگاه ها به فصل جدید لیگ برتر بسكتبال معطوف می شود تا 12 تیم حاضر در بیست و سومین 

دوره این رقابت ها براي قدرت نمایي به مصاف یكدیگر بروند.
 تنها هش��ت روز به آغاز لیگ برتر بس��كتبال  باقي مانده، به جز چند تیم باش��گاهي هنوز تكلیف 12 تیم حاضر در فصل آینده لیگ برتر مشخص نیست.

28 مهر تاریخ از پیش تعیین شده براي آغاز فصل بود و تیم ها وقت داشتند تا 16 مهر بازیكنان مورد نیازشان را به خدمت بگیرند.
ش��رایط این فصل از لیگ برتر از همان زماني که فصل گذش��ته به پایان رسید شكل متفاوتش را نشان داد. هنوز خبر قهرماني مهرام کهنه نشده بود که 
سران این باشگاه خبر کنار کشیدن این تیم را بر روي سایت رسمي باشگاه گذاشتند تا شوکي بزرگ وارد عرصه ورزشي بسكتبال  کنند. البته از همان 
روز بازگشت مهرامي ها قابل پیش بیني بود که چنین نیز شد. پس از مهرام بسیاري از دیگر تیم هاي خصوصي نیز سازهاي کوك کرده خود را به صدا 

در آوردند و مرثیه عدم حمایت از بخش خصوصي را سر دادند.
کاسپین با مصاحبه هاي حسین نوري هر روز شرایط جدیدي را بیان مي کرد و در آخرین خبر نیز اعالم کرد که در صورت عدم حمایت کنار مي کشد، 
اما چنین نشد و نماینده قزوین نیز با هدایت محسن شاه علي به جمع لیگ برتر ي ها پیوست. دیگر تیم معترض توزین الكتریكي بود که همیشه برنامه هاي 

ساالنه اش را بیان مي کرد و قصد داشت طبق هدفگذاري هاي باشگاه در لیگ پیش برود اما آنها از بقیه قاطع تر بودند و کنار کشیدند.
خبر کناره گیري تیم کاشاني را مهدي واعظي به زاینده رود داد.

او در گفتگو با خبرنگار ما بیان کرد: متأس��فانه از فدراس��یون براي بازیكنان تعیین تكلیف مي شود. قراردادهاي داخلي بي اعتبار شده است و برگه هاي 
قرارداد فدراسیون نیز تنها به چند تیم نور چشمي رسیده است. با این شرایط ما نیستیم.

اما هنوز همه چیز براي کاش��اني هاي تمام نش��ده اس��ت. شاید پویان نیز پس از چند روز همین طور که تصمیم به رفتن گرفت همانند مهرام توفاني باز 
گردد. صنایع شاهرود دیگر تیمي بود که در همین روزهاي اخیر خبر انصرافش را داد و از حضور در لیگ برتر بسكتبال ایران به دلیل مشكالت اسپانسر 

کناره گیري کرد. 
در این روزهاي باقي مانده خیلي از تیم ها نیز انگار متوجه ش��رایط حساسش��ان نشده اند و بدون توجه به توقع هاي ملي به کار خود ادامه 

مي دهند.  ایران در این فصل از رقابت هاي باشگاه هاي غرب آسیا سه نماینده دارد که پتروشیمي با کسب مقام سومي در لیگ برتر 
این سهمیه را کسب کرده است، اما گویي هنوز این خبر به سران این باشگاه نرسیده است.

ماهشهري ها دو روز پیش کادر فني خود را انتخاب کردند و هنوز در ابتداي راه در جا مي زنند. پتروشیمي که سال گذشته نیز 
براي بازیكن خارجي دوم و حضور در جام »ش��یخ راش��د« مصطفي هاشمي را ناراحت کرده بود، پیش از آغاز این فصل نیز 

همانند گذشته عمل کرده است. 
اما محسن صادق زاده خیلي سریع پنج بازیكن اصلي تیمش را انتخاب کرد تا بتواند با شرایطي متفاوت نسبت به دیگر تیم ها 
کارش را در لیگ برتر آغاز کند. اصغر کاردوست، جواد داوري، بابك نظافت، محمد حسن زاده و مجید قاسم زاده بازیكناني 
هستند که در این فصل به اصفهان آمده اند، فوالد ماهان در این فصل براي نخستین بار لیگ برتر را تجربه مي کند، اما مربي 
 با تجربه اي دارد.  تمرین هاي تینا به هفته چهارم رس��یده اس��ت و ملي پوش��ان نیز به جمع دیگر بازیكنان تمرین پیوسته اند.

 تی��م ماه��ان یك مجموعه بازیكنان جوان و باتجربه را راهی این رقابت ها خواهد کرد و گویا در فرصت باقی مانده به دنبال 
جذب یك بازیكن خارجی خوب در پست سه هستند. البته یك بازیكن فرانسوي به ایران آمد، اما در تست فني مورد قبول نبود 

و نتوانست نظر کادر فني را جلب کند. 

زوم

  نجمه کرمي
محس��ن صادق زاده بعد از جدایی از تیم بسکتبال 
ذوب آهن در عرصه حرفه ای بسکتبال دیده نشد 
تا این که دو س��ال پیش با حضور در رأس هیأت 
بسکتبال اس��تان، حضوری دوباره یافت. از همان 
ایام انتظار آن می رفت که این حضور، آغاز راهی 
ن��و و تحولی جدید در بس��کتبال اس��تان اصفهان 
باش��د. دو س��ال بعد وی با رایزنی هایی که انجام 
داد مدیران باش��گاه فوالدماه��ان را مجاب کرد تا 
با حضور در س��وپرلیگ بسکتبال، مثلث بسکتبال 
اصفهان را تش��کیل دهند، ه��ر چند که در ادامه و 
ب��ا  کناره گی��ری تیم توزین الکتری��ک این مثلث 

شکل نگرفت.
ص��ادق زاده در همی��ن س��ال نخس��ت با جذب 
بازیکن��ان تراز اول بس��کتبال ای��ران کارنامه قابل 
قبول��ی را در فص��ل نق��ل و انتق��االت از خود بر 
جای گذاش��ت و این روزها ب��ا برنامه ریزی های 
انجام شده سخت مشغول برگزاری چندین دیدار 
تدارکارتی با تیم های دس��ته یک اس��ت تا به این 
شکل بازیکنان ملی پوش و با تجربه را با بازیکنان 

جوان تیم بیشتر هماهنگ کند. 
ص��ادق زاده عالوه ب��ر این که س��رمربی تیم تینا 
اس��ت، مدیریت هیأت بسکتبال اس��تان را نیز بر 
عه��ده دارد و همین امر چالش��ی ب��زرگ را برای 
وی و همراهانش ایجاد کرده است. موضوعی که 
اگ��ر چه مصوبی قانونی ندارد ام��ا منتقدان با بیان 
دالیل خ��ود حضورص��ادق زاده  در رأس هیأت 
را برنم��ی تابند. گفتگوی محس��ن صادق زاده در 
حاش��یه دیدار تدارکاتی تیمش مقابل »البدر بندر 
کنگ« به نوعی پاسخ ابهامات و انتقادها را داد، هر 
چند قانع کنن��ده نبود اما خواندن آن در نوع خود 

قابل توجه است.
 سطح کمی و کیفی تیم را قبل از آغاز رقابت های

سوپرلیگ چطور ارزیابی می کنید؟
خوب به هر حال مجموعه ای دور هم جمع شده 
اند و تا رس��یدن به اهداف م��ورد نظر زمان الزم 
دارند، به خصوص در بس��کتبال ک��ه بحث های 
مرب��وط به دف��اع  و حمله نیازمند گذش��ت زمان 
است تا بازیکنان به آن حد از هماهنگی و آمادگی 
برس��ند. بازیکنان ملی پوش تازه به جمع ما اضافه 
ش��دند و امیدواریم ک��ه با برگ��زاری چند دیدار 
تدارکات��ی در این هفته، بازیکنان را بیش��تر با هم 
هماهنگ کنیم. ما در بحث های دفاعی یکس��ری 
سیاس��ت هایی داریم که برای اجرای آنها به زمان 

نیاز داریم. 
در این بازی تیم شما از نظر دفاعی با مشكالت 
باره  این  در  نظر شما  بود  روبه رو  ای  عمده 

چیست؟
بله همین طوره، دفاع ما فضای باز زیادی دارد اما 
زم��ان نیاز داریم تا ایراداتی که هس��ت را برطرف 

کنیم.
تیم توزین الكتریک هم از لیگ کنار کشید و 
هیچ کس هیچ تالشی برای بازگرداندن این 
تیم انجام نداد. نظر شما در این باره چیست؟

من تمام تالش خ��ودم را کردم تا مثلث خوبی را 
در بس��کتبال اصفهان به جود بی��اورم اما در طول 
این دو س��ال تی��م توزین هیچ کمک��ی از هیأت 
نخواس��ت و تمامی ارتباط آنها به صورت مستقیم 
با فدراسیون بود. ما دوست داشتیم که کمک کنیم 
اما هیچ دلیل روشنی مبنی بر علت کناره گیری این 

تیم مشخص نبود.
و  استانی  مسئوالن  سایر  و  هیأت  از  آنها 

شهرستان کاشان انتظار حمایت داشتند؟

چ��ه حمایت��ی؟ چه حمایت��ی خواس��تند و ما در 
حقشان انجام ندادیم؟

نیاز  مادی  های  حمایت  به  آنها  قطع  طور  به 
نداشتند و بیشتر نیازمند حمایت های معنوی 

بودند؟
م��ن فکر می کنم باید به دنبال علت های این تصمیم 
بگردیم. چرا این تیم به این شکل از لیگ کنار کشید؟ 
این حرف ها دلیل نمی شود چه حمایت معنوی انتظار 
داشتند؟ من از شنیدن این خبر خیلی متأسف شدم اما فکر 
می کنم تیم توزین الکتریک به خاطر این دالیل انصراف 
نداد. این تیم نیازی به حمایت  هیأت یا فدراسیون نداشت 
چرا که جامعه بسکتبال به اندازه کافی از توزین حمایت 
کرد، پویان و کادر او بس��یار زحمت کشید و جنب و 
جوش بسیاری را در بسکتبال کاشان به وجود آورند اما 
 این که به ناگهان از بسکتبال کنار کشیدند باید علت یابی

 شود.
این برای  دیگری  دالیل  که   معتقدید 

کناره گیری مطرح است؟
بل��ه دقیقًا. من عقی��ده ام بر این اس��ت که دالیل 

دیگری داشت!
چه دالیلی؟ 

نمی دانم، ولی عدم حمایت معنوی هم نمی تواند 
دلیل قانع کننده ای برای این کناره گیری باشد.

اتفاقاتی که سال گذشته افتاد و عدم حمایتی 
از  برای احقاق حقوق  از سوی مسئوالن  که 

دست رفته این تیم صورت گرفت شاید یكی 
باشد.  توزین  مسئوالن  دلسردی  دالیلی  از 

اینطور نیست؟
فدراس��یون بسکتبال که س��ر آن جریانات به طور 
رسمی از این تیم عذر خواهی کرد اما حکمی که 
اعالم ش��ده بود غیر قابل تغییر بود ولی فدراسیون 
ش��جاعت به خ��رج داد و از این تیم عذر خواهی 
کرد اما نمی توانست در بازی بعد منافع تیم توزین 
را در نظ��ر بگیرد چرا که اگر ق��رار بر جبران بود 
هیچ موقع عذر خواهی نمی کرد. تیم توزین هم از 
بسکتبال حمایت کرد، هم حمایت شد و مسئوالن 

کاش��ان خیلی خوب از این تیم حمایت کردند اما 
اختالف نظر های پیش آم��ده چی بود بنده از آن 
ب��ی اطالعم چون ما هیچ موقع از مجموعه توزین 
الکتریک هیچ اطالعاتی نداشتیم، چون هیچ زمانی 
با هیأت تعامل نداش��ت. چارچوب وظایف هیأت 
در رش��د و توسعه زیرساخت ها خالصه می شود 
و کاری ب��ه بحث های حرف��ه ای ندارد و جایگاه 

آن به طور کامل جداست.
بگذریم، ماهان برای این دوره از رقابت ها چه 

هدفی را دنبال می کند؟
ما در این دوره تمام توان خودمان را به کار گرفتیم 

و بازیکنان��ی که در توانمام ب��ود را جذب کردیم 
تا یک مجموع��ه جوان و با تجرب��ه را راهی این 
رقابت ها کنیم و تمام س��عی و تالشمان این است 
ک��ه حضور آبرومندان��ه و قدرتمندانه ای در لیگ 

داشته باشیم.
در فصل پیش رو کدام یک از تیم ها را رقیب 

اصلی تیم خود می دانید؟
تمام تیم ها رقیب ما هستند. ما یک تیم نوپا هستیم 
و باید ببینیم که حریفان ما چه کس��انی هس��تند و 
براس��اس آن قضاوت کنیم اما همیشه اعتقاد دارم 
که هیچ حریفی را نمی توان دس��ت کم گرفت و 
اتفاقی که برای تیم ملی افتاد ممکن است برای هر 

تیمی رخ بدهد.
این سئوال شاید تكراری باشد اما عدم پاسخ 
قاطع از سوی شما باعث شده هنوز این بحث 
شما  که  است  ممكن  چطور  که  باشد  مطرح 
همزمان هم رئیس هیأت بسكتبال باشید و 
هم سرمربی تیم ماهان؟ این موضوع ایراد 
قانونی ندارد اما عرفا مرسوم نبوده و شاید 
اتفاق  این  بودن  نادر  به  موضع  این  علت 

بازگردد.
از نظر ش��ما ایراد قانونی دارد. به هیچوجه چنین 
چیزی نیست ما یک تعریف آئین نامه ای داریم که 
 طبق آن هیأت وظیفه رشد و توسعه زیرساخت ها
بح��ث در  دخالت��ی  هی��چ  و  دارد  برعه��ده   را 

حرفه ای ندارد.
اما اطالع شما از رقم قرارداد بازیكنان یک 

امتیاز برای شما محسوب می شود؟
فدراسیون بسکتبال شرایطی را فراهم کرده که تنها 
قراردادها در هیأت ها ثبت و مهر و امضا ش��ود و 
ش��ما مطمئن باش��ید که رقم قراردادها هم واقعی 

نیست.
چقدر از قراردادهای ماهان واقعی است؟

این موضوع را از آقای س��اکت بپرس��ید. ما عین 
ق��راردادی که با بازیکن امضا کردیم را در 
ایم،  قرارداد فدراسیون ثبت کرده 

باور کنید.
گفتنی اس��ت لی��گ برتر 
از ۲8  ایران  بس��کتبال 
خواهد  آغ��از  مه��ر 
ش��د و 1۲ تیم باید 
از  دوره  ای��ن  در 
مصاف  به  رقابت ها 

هم بروند.

پای  منچستریونایتد  باشگاه  اسطوره  گیگز  رایان   
طالی سال ۲011 را به خود اختصاص داد. شاهزاده 
آلبرت دوم موناکو، بعد از آن که رایان گیگز با کسب 
جایزه  این  نظرسنجی،  سایت  در وب  آرا  اکثریت 
پای طالی سال  مراسمی  کرد، طی  آن خود  از  را 
 ۲011 را به رایان گیگز اهدا کرد. بدین ترتیب گیگز
3۷ ساله نامش را درکنار بزرگانی مثل دیگو مارادونا، 

زین الدین زیدان و آلفردو دی استفانو ثبت خواهد 
کرد. گیگز بعد از دریافت جایزه در صحبت هایی 
از سرالکس فرگوسن مربی با تجربه تیمش تمجید 
کرد و گفت: فرگوسن سخت کوش ولی عادل است 
از خودش  بازیکنانش و حتی  از  وتوقعات زیادی 
دارد. فرگوسن بهترین مربی دنیاست و خیلی خوب 
است که در طول زندگی ورزشی ام او را در کنار 

خودم داشتم.
که  است  بزرگی  افتخار  این  داد:  ادامه  گیگز 
را مال خود کنم و گام در مسیر  چنین جایزه ای 
بزرگ ترین های دنیای فوتبال بگذارم که این به واقع 
افتخار بزرگی است. من شانس این را داشتم که کنار 
بازیکنان بزرگی بازی کنم؛ برای بزرگ ترین مربی 

دنیا بازی کنم و در بهترین تیم دنیا توپ بزنم.

گیگز در ادامه صحبت هایش گفت: درحال حاضر 
هنوز از فوتبالم لذت می برم و به این فکر نکردم که 
بعد از خداحافظی از دنیای فوتبال چه کنم، ولی اگر 
فوتبالم همین فردا به اتمام برسد، می توانم بگویم که 

کارنامه ورزشی فوق العاده ای داشته ام.
نامزدهای  و  بکام  دیوید  از  گرفتن  پیشی  با  گیگز 
دیگری مثل بوفون، دروگبا، اتوئو، کاسیاس، زانتی 
و پویول این جایزه را تصاحب کرد. جایزه پای طال 
همه ساله به بازیکنان باتجربه ای که باالتر از ۲9 سال 

سن دارند اهدا می شود. 

رایان گيگز؛ برنده پای طالی سال 2011

ورزش

گفتگو

مصاحبه

حضور ماهان در مسابقات آسيایی چين
حضور  برای  را  خود  ماهان  بانوان  نشسته  والیبال  تیم 

قدرتمندانه در رقابت های آسیایی چین آماده می کند.
اردوی آماده سازی تیم والیبال نشسته فوالد ماهان سپاهان از 
پانزدهم مهرماه آغاز شده و تا بیست و دوم مهر و به مدت 
یک هفته دنبال می شود. این اردو به جهت حضور پر قدرت 
این تیم در رقابت های اوپن چین که از بیست و هفتم آبان 
ماه در پکن برگزار می گردد در نظر گرفته شده است. تیم 

والیبال نشسته بانوان فوالد ماهان سپاهان برای حضور در این مسابقات بیست و پنجم 
آبان ماه عازم پکن خواهد شد.

گفتنی است تیم والیبال نشسته بانوان فوالد ماهان سال قبل  موفق به کسب عنوان نایب 
 قهرمانی مسابقات لیگ والیبال نشسته بانوان کشور گردید و چندی پیش در رقابت های
ورزشی شهرهای خواهر خواننده اصفهان نیز قهرمانی مقتدرانه در این مسابقات را 

جشن گرفت.
مریم  کریمی مربی با تجربه فوالد ماهان این تیم را از تیم های مدعی این رقابت ها 

برشمرد. 

قطع همکاري کریم قنبري با باشگاه سپاهان
کریم قنبري مربي تیم فوتبال سپاهان که چند سالي است در 
این باشگاه فعالیت مي کند، با تیم زردپوش اصفهاني قطع 
امیر  قنبري که در دو فصل گذشته دستیار  همکاري کرد. 
قلعه نوعي بود، امسال در کنار لوکا بوناچیچ روي نیمکت 
سپاهان نشست. این مربي که در باشگاه النصر امارات هم 
دستیار بوناچیچ بود چند روزه پیش از جمع سپاهاني ها جدا 
شد. قنبري در حالي از سپاهان رفت که به طور معمول در 

این سال ها رابطه بسیار خوبي با لوکا بوناچیچ داشت. اما در باشگاه سپاهان اتفاقاتي افتاد 
که در نهایت لوکا بوناچیچ تصمیم گرفت با دستیار همیشگي خود کار نکند. قنبري که 
حاال دیگر در جمع سپاهاني ها نیست دوست ندارد در حال حاضر حرفي بزند.  او در 
جمالتي کوتاه گفت: من از سپاهان جدا شدم ولي در حال حاضر حرفي ندارم و براي 
این تیم آرزوي موفقیت مي کنم. شاید جدایی کریم قنبری در این تیم به حاشیه های 
اخیر تیم سپاهان ربط پیدا کند. اما این که با وجود انتقاداتی که به لوکا و دستیار دیگرش 
وارد است، کنار گذاشتن قنبری یک عالمت سئوال بزرگ در ذهن ایجاد می کند و این 

که آیا به واقع پای جاسوسی در این تیم در میان است؟!

خبر

ورود »نادال« به عرصه فوتبال
دو  شماره  تنیسور  که  کرد  فاش  گزارشی  در  مارکا  نشریه 
دنیا قراردادی با تیم اینترماناکور که یک تیم کوچک آماتور 
شهر زادگاه وی است امضا کرده است. نادال پیش از ورود 
به دنیای تنیس مدت کوتاهی در این تیم فوتبال بازی کرده 
کرده قصد  اعالم  اسپانیایی  تنیسور  به گزارش قدس،  بود. 
دارد در زمانی که مسابقات و تورنمنت های تنیس متوقف 
هستند، برای این تیم به میدان برود. این اتفاق در حالی رخ 

داد که طی هفته گذشته خانواده نادال از شورای مدیریتی مایورکا که در رقابت های 
اللیگا حضور دارد و رافا نادال هم 10 درصد از سهام این باشگاه را در اختیار دارد، 
خارج شده بود. برپایه این تصمیم، میگل انخل، عموی نادال به عنوان مربی موقت 
این تیم انتخاب شد. نادال از هواداران پر و پا قرص رئال مادرید است و قهرمانی تیم 
ملی اسپانیا در جام جهانی ۲010 را با دوست صمیمی اش کاسیاس جشن گرفته بود.  
راجرفدرر تنیسور شماره سه جهان هم تفاوت چندانی با نادال ندارد. او همین چند روز 
 پیش اعتراف کرده بود اگر سراغ تنیس نمی رفت، به طور حتم بازیکن فوتبال می شد

و در نقش مهاجم بازی می کرد و بی گمان کاپیتان خوبی برای تیمش می شد. 

امیر قلعه نوعی: 
می خواستم با سپاهان 

سفيد امضا کنم
تیم  که  دارد  اعتقاد  قلعه نوعی  امیر 
سپاهان می توانست با قهرمانی در لیگ قهرمانان 
آسیا پرچمدار فوتبال ایران در قاره کهن باشد و 
دوست داشت این افتخار به نام خودش ثبت شود 

اما با جدایی از سپاهان آرزوی وی بر باد رفت.
و  سپ��اهان  خص��وص  در  قلعه نوع��ی  امی���ر 
تراکتورسازی حرف های تازه ای را بیان کرد که در 

زیر می خوانید: 
است،  سپاهان  با  تراکتورسازی  بازی  جمعه 

سپاهانی که دو بار پیاپی با شما قهرمان شد؟ 
ببینید سپاهان با یک برنامه 10 ساله و با چشم اندازی 
بزرگ توانست عنوان بهترین تیم دهه اخیر فوتبال ایران 
را به دست آورد، این باشگاه برای رشته هایی که داشت 
هر چقدر هم هزینه کرده باشد ارزش داشت چراکه 
سپاهان فقط در فوتبال موفق نبوده و در دیگر رشته های 
ورزش هم در کشور افتخارآفرینی کرده و نتیجه آن را در 
بازی های آسیایی گوانگجو شاهد بودید که ملی  پوشان 
باشگاه سپاهان درخشان ظاهر شدند و مدال های با 
ارزش طال را کسب کردند. البته باشگاه ذوب آهن نیز 
مثل سپاهان برنامه ریزی خوبی داشت تا هر دو باشگاه به 

صورت حرفه ای در ورزش کشور موفق باشند. 
دو  این  که  هزینه هایی  خاطر  به  هنوز  البته 

باشگاه کردند، حرف و حدیث زیاد است؟ 
باشگاه  دو  این  باشد؟  حدیث  و  حرف  باید  چرا 
کردند  برنامه ریزی  و  آینده نگری  سرمایه گذاری، 
گرفته اند،  جشن  قهرمانی  با  را  آن  حاصل  سپس  و 
من  نظر  به  سپاهان  ساله  برنامه 10  صورت  هر  در 
آن  در  که  اسالمیان  آقای  و  داد  جواب  خوبی  به 
ورزش  از  خوبی  حمایت  بود  کار  رأس  در  زمان 
میلیارد  14 را  فردوس  باغ  همین  داشت،   قهرمانی 
تومان خریدند و االن نزدیک به 40 میلیارد تومان می ارزد 

خوب این خودش سرمایه گذاری نیست؟ 
و شرط  شما  شد  قهرمان  تیم  که   زمانی 

شروط هایی گذاشته بودید، درست است؟ 
من آینده سپاهان را درخشان می دیدم و فکر می کنم 
این تیم می توانست قهرمان آسیا شود و فوتبال ایران به 
آن نیاز داشت. ای کاش اختالف سلیقه ها در سپاهان 
به وجود نمی آمد. ای کاش صداقت در سپاهان وجود 
داشت. آقای اسالمیان همیشه یار و یاور تیم بود و جا 
دارد همین جا دست ایشان را ببوسم که مدیر آینده نگری 
بود. البته آقای سمیعی نژاد هم خیلی به باشگاه سپاهان 
کمک کردند و مشکالت تیم را برطرف کردند تا در 

فصل قبل نیز قهرمان شویم. 
در  سپاهان  با  داشتید  دوست  خیلی  گویا 

سومین فصل پیاپی مربیگری کنی؟ 
من همیشه از مردم خوب اصفهان کمال تشکر را دارم. 
من دوست داشتم با سپاهان تمدید کنم و دو شرط اصلی 
داشتم. یکی حفظ بازیکنان تیم بود و اضافه شدن چهار، 

پنج مهره دیگر که اسامی آنها را داده بودم. 
با این دو شرط سپاهان توان قهرمانی در لیگ 

قهرمانان آسیا را داشت؟ 
صد در صد. در شرایطی که فوتبال ایران شرایط خوبی 
نداشت )حذف از جام جهانی ۲010 و عدم نتیجه در 
جام ملت های آسیا( سپاهان توانایی ایستادن در قله 
افتخار آسیا را داشت و می توانست پرچمدار فوتبال ایران 

در این قاره باشد. 
شنیده شد که درخواست دستمزد خود شما 

هم زیاد بوده؟ 
خدا را گواه می گیرم که من در آن جلسه که سمیعی نژاد، 
ساکت و حسینی حضور داشتند فقط آن شرط را گفتم 
و با صراحت کالم به آنها اعالم کردم من سفید امضا 
می کنم و به دنبال منافع مالی نیستم و فقط به خاطر 
فوتبال این مرز و بوم چنین خواسته ای دارم تا با سپاهان 
افتخارآفرینی کنم. همه آنها در آن جلسه حضور داشتند 
و می توانند شهادت دهند قلعه نوعی چه گفته بود اما 
متأسفانه نشد. نشد تا با سپاهان ادامه دهم چراکه خیلی 

دوست داشتم با سپاهان قهرمان آسیا شوم. 
پس چه عاملی باعث شد تا این جلسه شما به 

بن بست بخورد؟ 
جلسه ما به بن بست نخورد و مسائلی با هم جفت و 
جور نشد، شاید آن مسئوالن باشگاه و یا خود آقای 
حسینی هم تحت فشار بودند یا بودجه باشگاه محدود 
شده بود اما شرایط خوبی بود تا سپاهان یک قهرمانی را 
به فوتبال ایران هدیه کند. درست مثل آن تیم ملی که 
علی آقا پروین در پکن قهرمان کرده بود و سپس هر دو 
تیم استقالل و پرسپولیس چند وقت بعد با قهرمانی در 

آسیا اقتدار فوتبال ایران را در قاره نشان دادند. 
سپاهان  به  تراکتورسازی  با  و  گذشته  حاال 

رسیدید! 
خدمت  در  وجودم  تمام  با  حاضر  حال  در  بله، 
تراکتورسازی و مردم خوب تبریز هستم. می خواهم با 
تراکتورسازی هم افتخارآفرینی کنم چراکه مردم تبریز 
به آن نیاز دارند. می خواهم همانطور که خاطرات خوبی 
از مردم اهواز، کرمان و اصفهان دارم از مردم خوب 

آذربایجان هم خاطرات خوبی داشته باشم. 
سپاهان شرایط خوبی ندارد و شكست تلخی 
در  می کنم  فكر  کرده،  تجربه  کرمان  در  هم 

بهترین شرایط با سپاهان بازی دارید؟ 
آن بازی تمام شد و شرایط هر بازی فرق می کند، من بر 
خالف شما اعتقاد دارم این دیدار یکی از سخت ترین 
بازی های تراکتورسازی است. من به شخصه دوست 
تماشاگرپسندی  و  زیبا  بازی  شاهد  تماشاگران  دارم 

باشند. 
ممكن است زمانی به سپاهان برمی گردید؟ 

االن زمان پرسیدن این سئوال نیست چراکه در حال 
حاضر فقط به تراکتورسازی می اندیشم البته جا دارد از 
زحمات مسئوالن عزیز اصفهانی تشکر کنم البته آقای 
رحیمی مدیرعامل جدید این باشگاه نیز شخص بسیار 
شریفی است و از جنس فوتبال است که دید ورزشی 
دارد و در شرایط سخت باشگاه را تحویل گرفته و 

امیدوارم آقای رحیمی نیز حمایت شود. 

سرمربی تیم بسكتبال فوالدماهان)تینا(: 

مطمئن باشید قراردادها 
واقعی نیست



مردی که بدنش خود به خود آتش گرفت!
پزشکان قانونی ایرلند مرگ مرد ۷6 ساله در اثر آتش سوزی را پدیده ای به نام احتراق 

خودبه خودی انسان دانستند.
مایکل فاهرتی، مرد ایرلندی در دسامبر سال گذشته در خانه خود بر اثر آتش سوزی 
جان باخت. نشانه های سوختگی روی بدن وی وجود داشت اما هیچ نشانه ای از مواد 
آتش زایی چون گازوییل و نفت نبود. به تازگی پزشکان قانونی ایرلند دلیل این حادثه را 

پدیده احتراق خودبه خودی انسان دانستند.
احتراق خودبه خودی انسان )SHC( به پدیده محترق شدن اعضای بدن انسان های زنده 

بدون وجود عامل خارجی مشخص گفته می شود.
بر اساس گزارش ام اس ان، زمانی که بدن انسان آتش بگیرد، لباس ها مانند فتیله شمع 
عمل کرده و از چربی بدن به عنوان سوخت استفاده می کند. چربی بدن مثل نفت قابل 
احتراق و بسیار نزدیک پوست انسان است. وقتی که بدن آتش بگیرد، از تمام چربی آن 

برای سوخت استفاده می کند.
پزشکان قانونی ادعا می کنند بدن انسان نیازی به گرمای بیش از حد برای سوختن ندارد. 
چربی مایع بدن در دمای ۲50 درجه سلسیوس می سوزد. پارچه ای که به عنوان فتیله 

استفاده می شود، حتی با کاهش دما تا ۲4 درجه سلسیوس نیز قابل اشتعال است.
اما هنوز تردیدهایی در مورد صحت این پدیده وجود دارد. اگر SHC پدیده واقعی باشد، چرا 
به ندرت اتفاق می افتد؟ از میان پنج میلیارد نفر در این دنیا تعداد افرادی که در اثر این پدیده 
جان می بازند، بسیار کم گزارش شده است. با این حال این پدیده زمانی می تواند به کل نقض 

شود که دلیل منطقی دیگری برای احتراق خود به خودی افراد پیدا شود.

جنگل تاریک- ژاپن
جنگل »آئوکیگاهارا« یکی از وحشتناك ترین مناطق 
ژاپن به شمار می رود؛ جایی که به اعتقاد مردم این 
کشور »یورئی«ها یا روح های سرگردان در میان شاخ 
و برگ درختان این جنگل مخوف پرسه می زنند و 
با زمزمه های آرام از مرگ می گویند. هرچند وزش 
باد و پیچیدن آن در میان شاخ و برگ درختان این 
جنگل باعث به وجود آمدن چنین صدای مخوفی 
شده  باعث  رعب آور  مکان  این  سابقه  اما  می شود 
خیلی ها از تنها ماندن در جنگل آئوکیگاهارا هراس 
داشته باشند. آئوکیگاهارا که بین محلی ها با نام »جنگل 
تاریک« هم شناخته می شود و در کوهستان فوجی 
قرار گرفته و همه جای آن از درخت های انبوه انباشته 
شده است. نکته عجیب اینجاست که خیلی ها معتقدند 
این جنگل، بهترین مکان برای مردن است! تعداد زیاد 
خودکشی های انجام گرفته در این جنگل هم به این 

شایعات دامن زده و این طور به نظر می رسد که شاخ و 
برگ درختان، افرادی را که در این جنگل تنها می مانند 
به مرگ دعوت می کند. البته رفتن به این جنگل کار 
ساده ای نیست و به خاطر این که مسیر منتهی به جنگل 
شده،  پوشیده  آتشفشانی  سنگ های  از  آئوکیگاهارا 
رسیدن به این جنگل با دشواری های زیادی همراه 
است. افراد محلی و بومیان منطقه ادعا می کنند که به 
جز حضور ارواح، در این جنگل، اتفاقات غیرطبیعی 
زیادی هم رخ می دهد؛ هرچند تاکنون آمار دقیقی از 
افرادی که در آئوکیگاهارا دست به خودکشی زده اند 
در جایی ثبت نشده اما فقط در سال ۲00۲، ۷8 جسد 
از میان شاخ و برگ های جنگل مرگ پایین کشیده 
شدند و همین موضوع باعث شد اسم آئوکیگاهارا، 
بیشتر از قبل بر سر زبان ها بیفتد اما ماجرا به همین جا 
ختم نشد چرا که چهار سال بعد، 16 خودکشی دیگر 
در این جنگل به ثبت رسید. نکته جالب اینجاست که 

اگر کسی قدم به این جنگل تاریک بگذارد، 
از همان ابتدا در گوشه و کنار آن با تابلوهایی 
روبه رو می شود که روی آنها جمله هایی مثل 
یا  در تصمیم خود تجدیدنظر کنید.«  »لطفاً 
»قبل از این که تصمیم به خودکشی بگیرید 
با پلیس مشورت کنید.« نوشته شده است! 
اما هیچ کدام از این راهکارها نتیجه مطلوبی 
آئوکیگاهارا  در  خودکشی ها  و  نداشته اند 

همچنان ادامه دارد.
باغ های سمی- ایتالیا، انگلیس

سبز  فضاهای  معروف ترین  از  یکی  پادوآ 
کشور ایتالیاست که به خاطر گیاهان دارویی 
و سمی ای که از قرن پانزدهم در آن پرورش 
داده می شود معروف می شود. از آنجا که 
بارها اتفاق های ناگواری برای بازدیدکننده های 
آن پیش آمده، این مکان هم به فهرست نقاط 
ممنوعه دنیا برای سفر کردن اضافه شد. قضیه 
از این قرار بود که بسیاری از بازدیدکننده هایی 
که با این گیاهان سمی آشنایی نداشتند بر اثر تماس 
شدید  مسمویت های  دچار  عمدی،  یا  اشتباهی 
می شدند و حتی در بعضی موارد جانشان هم به خطر 
می افتاد. به همین خاطر، با وجود زیبایی های زیاد این 
باغ، در آن به روی گردشگران بسته شده است. به 
جز پادوآ، باغ دیگری به اسم آلنویک هم در انگلیس 

وجود دارد که به تازگی مجوز کشت گیاهان 
سمی و دارویی با اهداف مشخص را به دست 
آورده؛ به همین دلیل افراد عادی اجازه ورود 

به این باغ را ندارند.
گورستان سنت لوئیس- آمریكا

گورستان ها، همیشه به عنوان مرموزترین و 
می شوند.  شناخته  دنیا  نقاط  رعب آورترین 
مکان های  از  یکی  لوئیس  سنت  گورستان 
فهرست  در  اسمش  که  است  ترسناکی 
مکان های ممنوعه برای سفر ثبت شده. سنت 
لوئیس، اسم یکی از سه گورستان کاتولیک ها 
در نیواورلئان لوئیزیاناست. از آنجا که آب های 
زیرزمینی زیادی از این منطقه عبور می کنند، 
قبرهای  گرفتند  تصمیم  گورستان  مسئوالن 
آن را در باالی زمین بسازند؛ برای همین هر 
سه گورستان روی سرداب های زیرزمینی بنا 
شده اند. بیشتر قسمت های این گورستان در 

قرن هجدهم و نوزدهم ساخته شده و در نتیجه از 
رنگ و روی قبرها پیداست که سال های زیادی از 
زمان دفن اجساد در آنها می گذرد. افرادی که به این 
منطقه سفر می کنند اجازه ندارند این گورستان را به 
تنهایی ببینند؛ چون فضای آن طوری است که بدون 
استثنا بیشتر افرادی که به تنهایی به آن قدم گذاشته اند، 
با وحشت و دلهره زیادی روبه رو شده اند؛ آن قدر که 
به خاطر  افتاده اند.  هم  فکر خودکشی  به  بعضی ها 
همین افرادی که دوست دارند از نزدیک این گورستان 
اسرارآمیز را ببینند باید با گروه های گردشگری به این 

منطقه سفر کنند.
محوطه مری کینگ- اسكاتلند

در  کینگ  مری  زیرزمینی  محوطه  پیش،  سال ها  از 
از  یکی  عنوان  به  اسکاتلند  ادینبورگ  قدیمی  شهر 
اسرارآمیزترین و ترسناك ترین مکان ها شناخته می شود؛ 
منطقه ای که هیچ گردشگری به تنهایی جرأت حضور 
در آن را ندارد. از سال 1645 زندگی در این محوطه 
زیرزمینی، برای همیشه از بین رفت. آنهایی که در این 
منطقه زندگی می کردند به بیماری طاعون دچار شدند. 
مسئوالن شهر هم تصمیم گرفتند این جایگاه زیرزمینی 
را بر سر ساکنان آن خراب کنند تا افرادی که دچار 
طاعون شده اند همانجا بمیرند. با این حال پزشکان 
شدند.  داوطلب  طاعون زده ها  مداوای  برای  زیادی 
گرفتار  تا  می پوشیدند  مخصوصی  لباس های  آن ها 
این بیماری مهلک نشوند. شاید به همین دلیل است 
که اسم »خیابان بخشش« را به جایی که مری کینگ 
در آنجا واقع شده داده اند. با این که تصمیم مسئوالن 

موافقت  با  محوطه  این  کردن  خراب  برای  شهر 
روبه رو نشد، اما بیشتر ساکنان طاعون زده این منطقه 
به خاطر بیماری جانشان را از دست دادند. از همان 
زمان، خیلی ها در مورد دیده شدن روح سرگردان 
صحبت  بودند،  مرده  کینگ  مری  در  که   افرادی 
می کردند. با گذشت سال ها هنوز هم گفته می شود 
که در این مکان رعب آور روح دختربچه ای به نام آنی 
بارها و بارها دیده شده است. آنهایی که مدعی اند 
آنی را دیده اند می گویند که او همیشه به خاطر گم 
کردن عروسکش با چهره ای گریان دیده شده است. 
برای همین گردشگران پردل و جرأتی که به صورت 
گروهی به مری کینگ می آیند به عنوان هدیه، برای 
آنی عروسک می آورند و یک اتاق پر از عروسک در 

این محوطه به چشم می خورد.
قصر ماشیكول- فرانسه

تا   1404 سال های  فاصله  در  ماشیکول  قصر 
شوالیه  رایس  دو  جیل  زندگی  محل   1440
بودنش  شوالیه  خاطر  به  رایس  اما  بود.  بریتون 
جنایت های  خاطر  به  بلکه  بود  نشده  مشهور 
زیادی که انجام داده به شهرت رسیده بود. او 
کودکان  سریالی  قاتالن  معروف ترین  از  یکی 
فاصله  در  بود.  پانزدهم  قرن  در  خردسال 
کودك  اولین  جنازه   1433 و   143۲ سال های 
پیدا شد و پس از آن قتل ها یکی پس از دیگری 

زیاد  قربانی ها  تعداد  کم کم  پیوستند.  وقوع  به 
پیدا  آنها  بی رحم  قاتل  از  ردی  هیچ  اما  شد 
سال ها  این  تمام  در  رایس  دو  جیل  نمی شد. 
یعنی جایی که  قربانیانش را در قصر ماشیکول 
می کشاند.  مرگ  کام  به  می کرد  زندگی  آن  در 
فرانسوی  مشهور  شوالیه  این  باالخره  اما 
بعد  مدتی  او  البته  شد.  دستگیر  و  شناسایی 
دار  به  نانت  شهر  در   1440 اکتبر   ۲6 در 
او  اقامتگاه  بعد،  به  موقع  آن  از  و  شد  آویخته 
شد.  تبدیل  دنیا  نقاط  مخوف ترین  از  یکی  به 
کشتن  از  بعد  قاتل  شوالیه  این  می شود  گفته 
آنها  بیشتر  جنازه  سالش  و  کم سن  قربانی های 
نکته  می کرد.  مخفی  قصرش  دیوارهای  در  را 
مکان ها  این  که  بعدها  که  اینجاست  عجیب 
جسدها  از  بعضی  گرفتند،  قرار  جستجو  مورد 
دیوار  و  در  از  ساختمان  فرسودگی  دلیل  به 
این منطقه  به  به خاطر همین سفر  بیرون زدند. 
از فرانسه و بازدید از قصر ماشیکول به تنهایی 
با یک  باید  افراد عالقه مند  و  نیست  امکان پذیر 

شوند. همراه  گردشگری  گروه 
معدن آسبستوس- کانادا

معدن آسبستوس یکی از معادن ششگانه طبیعی پنبه 
نسوز در کاناداست. این ماده مقاومت بسیار باالیی در 
برابر گرما دارد و به سادگی آتش نمی گیرد و این تنها 
خاصیت خوب آن است اما از طرفی چنانچه فردی 
مدام در مجاورت پنبه نسوز قرار بگیرد و از هوای 
اطراف آن تنفس کند، نه تنها احتمال ابتال به بیماری 

به  است  ممکن  بلکه  می شود  زیاد  او  در  سرطان 
بیماری های دیگری هم دچار شود. استخراج این ماده 
به حدی خطرناك است که اتحادیه اروپا بهرهبرداری 
از آن را در سراسر اروپا ممنوع کرده است. این در حالی 
است که کارگران معادن پشم شیشه منطقه تتفورد در 
کانادا همچنان در حال فعالیت هستند و از همه مهم تر 
این که در بخش های مس اطراف معدن، خانواده های 
بسیاری در کنار نخاله های پنبه نسوز زندگی می کنند. با 
این حال طبعیت زیبا و بکر اطراف معدن، گردشگران 
زیادی را به این منطقه می کشاند؛ افرادی که از خطرناك 
بودن پنبه نسوز بی خبرند و از سر کنجکاوی به داخل 
معدن هم سرك می کشند. به همین خاطر سفر به این 
منطقه هم ممنوع اعالم شده مگر در موارد خاص و با 
رعایت نکات ایمنی و همراه داشتن ماسک اکسیژن 

برای تنفس هوای عاری از پشم شیشه.
چک،  جمهوری  آمریكا،  خودکشی-  پل های 

انگلیس
پل طالیی سانفرانسیسکو هم یکی از مکان هایی است 
که بازدید از آن به هیچ گردشگری توصیه نمی شود. 
برای این که با دلیل این کار آشنا شوید بهتر است نام 
بین  سانفرانسیسکو  پل طالیی  بدانید.  را  پل  دیگر 
مردم این منطقه با نام پل خودکشی شناخته می شود. 
چرا که افراد زیادی در طول سال برای خودکشی به 
آنجا می روند و با پریدن به درون رودخانه زیر پل 

به زندگیشان خاتمه می دهند. طبق آخرین آمارها تا 
دست  سانفرانسیسکو  پل  روی  نفر  حال 1۲00  به 
به خودکشی زده اند. داستان های عجیب شنیده شده 
درباره این پل، باعث شد که اریک استیل مستندساز 
معروف انگلیسی در سال ۲005 به مدت چند ماه از 
تمام اتفاقاتی که روی پل می افتاد فیلمبرداری کند. 
نتیجه این کار باورکردنی نبود چرا که در مستند، فیلم 
خودکشی ۲3 نفر ضبط شده بود. این مستند جنجالی 
همان سال، با نام پل منتشر شد و توجه بسیاری از 
گردشگران را به این منطقه جلب کرد. البته پل طالیی 
سانفرانسیسکو تنها پل ممنوعه دنیا نیست؛ پل یابود 
جورج واشنگتن در سیاتل هم به عنوان دومین پل 
مرگبار آمریکا، بازدیدکننده های زیادی را به این منطقه 
می کشاند. طبق آمارها تا به حال بیش از ۲30 نفر 
خودشان را از باالی این پل به پایین انداخته اند. در 
جمهوری چک و شهر پراگ هم پلی به نام نوسل 
افراد  زیاد  خودکشی های  خاطر  به  که  دارد  وجود 
ناامید، معروف شده است. در این پل هم 300 نفر 
دست به خودکشی زده اند. آمار خودکشی های روی 
این پل در دهه 90 آنقدر زیاد شده بود که باالخره در 
سال 199۷ میله هایی به ارتفاع سه متر روی این پل 
نصب شد تا مانع از پریدن افراد شود. پل هارنسیلین 
در لندن هم یکی از دیگر پل های مرگبار جهان است 
که هر سال افراد زیادی برای این که خودشان را به 
آغوش مرگ بسپارند روی این پل قدم می گذارند. به 
همین دلیل بازدید از این پل هم به هیچ گردشگری 

توصیه نمی شود.

وحشتناک ترین مناطق دنیا که رفتن به آنجا توصیه نمی شود
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تصویری شگفت انگيز
 از فوران خورشيدی 

همزمان با بیرون جستن یکی از بزرگ ترین فوران های 
به صورت  فرانسوی  آماتور  خورشیدی، یک رصدگر 
اتفاقی توانست تصویر این شعله بزرگ را به ثبت برساند. 
این رصدگر فرانسوی از یکی از بزرگ ترین شعله های 
خورشیدی لکه خورشیدی 130۲، یکی از فعال ترین 
شگفت  تصویری  خورشیدی،  های  لکه  های  گروه 
انگیز به ثبت رسانده است. لکه خورشیدی به واسطه 
فعالیت های شدیدی مغناطیسی بر روی خورشید ایجاد 
می شوند. تصویر جدید که در تاریخ ۲۲ سپتامبر ۲011 
توسط ژان پیر براهی به ثبت رسیده است، نشان می دهد 
پالسمای خورشیدی با خواص مغناطیسی که دارد پس 
از این که لکه خورشیدی 130۲ شعله ای از نوع X را 
ایجاد کرده، بر باالی خورشید معلق شده است. در این 
تصویر به منظور نمایش بزرگی این شعله خورشیدی 
تصویری از کوچکی زمین در برابر عظمت خورشید 
قرار داده شده است. شعله های خورشیدی توفان های 
قدرتمند بر روی سطح خورشید هستند که در پی ذخیره 
انرژی در میدان های مغناطیسی در هم پیچیده  شدن 

ایجاد شده و به صورت ناگهانی آزاد می شوند.

فرود شهاب سنگ مریخی از 
1۳ هزار سال قبل 

در قطب جنوب
دانشمندان آمریکایی با انجام تحقیقات جدیدی بر روی 
یک قطعه شهاب سنگ مریخی که بیش از ۲0 سال قبل 
در قطب جنوب کشف شد و از آن زمان تاکنون مورد 
بررسی بوده است به تائیدات تازه ای دست یافتند. در 
سال 1984 در قطب جنوب یک قطعه شهاب سنگ 
کشف شد که در حدود 13 هزار سال قبل به زمین افتاده 
قطعه شهاب  این  که  داد  نشان  بعدی  آزمایشات  بود. 
سنگ که ALH84001 نام دارد از مریخ به زمین رسیده 
است. این قطعه سنگ در حدود ۲ کیلوگرم وزن دارد و 
اعتقاد بر این است که در حدود 4/1 میلیارد سال قبل در 

روی مریخ ساخته شده است.
 در حدود 15 میلیون سال قبل، زمانی که یک سیارك به 
سطح سیاره سرخ برخورد کرد این قطعه سنگی از مریخ 
جدا و به فضا پرتاب شد و به این ترتیب، سفر خود را 
در منظومه شمسی آغاز کرد تا در 13 هزار سال قبل 
سرانجام به زمین رسید.در نیمه دوم دهه 90 دانشمندان 
در داخل این قطعه سنگ آسمانی آثاری را پیدا کردند که 
به نظر می رسیدند فسیل های ارگانیسم های فرا زمینی 
آنها  ابعاد  بقایای فسیلی که  این  تاکنون درباره  باشند. 
 بین ۲0 تا 100 نانومتر است و شباهت بسیاری به نانو
باکتری های زمینی دارند تحقیقات بسیاری انجام شده 
است و همانند همیشه، نتایج بسیاری از این تحقیقات 
تئوری هایی را درباره وجود حیات بر روی مریخ مطرح 
کرده اند.درحالی که بعضی دیگر این فرضیه را مطرح 
کردند که این فسیلهای داخل این سنگ نتیجه فرایندهای 

غیرآلی هستند.
این تحقیقات که گزارش آن در  ترین  تازه  اکنون در 
منتشر   )PNAS( آمریکا  علوم  آکادمی  علمی  نشریه 
با  کالیفرنیا  دانشگاه  دانشمندان  از  است گروهی  شده 
انجام بررسی های جدیدی به نتایج بسیار جالبی درباره 
محیطی که مریخ می توانست در میلیاردها سال قبل 
داشته باشد دست یافتند.این پژوهشگران برای دستیابی 
از کربناتها تمرکز  نتایج بر روی نوع ویژه ای  این  به 
کردند. این کربناتها در حضور آب و دی اکسید کربن 
در دمای حدود 18 درجه سانتیگراد تشکیل می شوند.

همچنین این ماده می تواند در ته نشست های آب در 
زیر زمین، در یک دمای ثابت و بخارشدگی تدریجی در 
عمق ده ها متری تشکیل شود. این نتایج یک تائید معتبر 
درباره فرضیه ای است که بیان می دارد زمانی، حداقل 
در بعضی از مناطق مریخ، محیط مرطوبی وجود داشته 

است که در دما در آن معتدل بوده است.
براساس گزارش اسپیس، هرچند، این کشف جدید هنوز 
مشخص نکرده است که آیا مریخ هرگز دنیای مطلوبی 

برای توسعه اشکالی از حیات بوده است یا خیر.

اینترنت از نان شب هم
 واجب تر است!

از  سوم  یک  اینترنتی،  موسسه  یک  سنجی  نظر  طبق 
از غذا، آب، هوا و  تر  را حیاتی  آن  اینترنت،  کاربران 
سرپناه می دانند. این نظر سنجی توسط مؤسسه سیسکو 
بین ۲853 زن و مرد ۲1 تا ۲9 ساله دانشجو و یا دارای 
انجام شده  از 14 کشور جهان  دانشگاهی  تحصیالت 
 است. در این نظر سنجی سه گزینه در مورد اینترنت 

برای پرسش شونده مطرح شده است که عبارتند از:
1- من می توانم بدون اینترنت زندگی کنم.

۲- من می توانم بدون اینترنت زندگی کنم، اما این کار 
سخت است.

3-  من نمی توانم بدون اینترنت زندگی کنم.
55 درصد از دانشجویان و 6۲ درصد از فارغ التحصیالن 
گزینه سوم را انتخاب کرده اند. همچنین 30 درصد از 
هر دو دسته گزینه دوم را انتخاب کرده اند. 40 درصد 
که  برشمرده اند  چیز  مهم ترین  را  اینترنت  دانشجویان 
و  درصد   13 با  مالقات  قرار  درصد،   ۲5 با  مهمانی 
موسیقی با 10 درصد در رتبه های بعدی قرار گرفتند. 
ضمن این که 63 درصد از سئوال شوندگان دسترسی 
داده اند.  ترجیح  به خودرو  دسترسی  به  را  اینترنت  به 
نکته جالب دیگر در این نظرسنجی این است که ۷۷ 
درصد از سئوال شوندگان، نحوه دسترسی به اخبار و 
درحالی  این  دانسته اند.  اینترنت  از طریق  را  اطالعات 
است که تلویزیون تنها هفت درصد را در این بین به 

خود اختصاص داده است.

ردیابی انسان توسط دستگاه وای- فای 
یک دانشمند آمریکایی کشف کرد که سیگنال های وای- فای می توانند از طریق ردیابی 

تنفس، حرکات ما را در داخل خانه شناسایی کنند.
نیل پاتواری از دانشگاه یوتاه دریافت که تنفس های انسان با سیگنال های وای- فای 
تداخل می کنند به طوری که انبساط و انقباض قفسه سینه در مدت تنفس بر روی 
سیگنال های بی سیم اثر می گذارند و موجب می شوند که بخشی از قدرت سیگنال ها 
از دست برود. کاهش قدرت سیگنال قابل اندازه گیری است و می تواند برای محاسبه 

بسامد تنفس فرد مورد استفاده قرار گیرد.
برای بررسی صحت این کشف، نیل پاتواری بر روی یک تخت بیمارستان دراز کشید 

درحالی که اطرافش را ۲0 دستگاه بی سیم با کیفیت متوسط احاطه کرده بودند.
این پایانه ها در موقعیت هایی قرار گرفته بودند که می توانستند در اطراف تخت امواج 
رادیویی با بسامد ۲/4 گیگاهرتز را گسیل کنند. این دستگاه ها توان سیگنال را چهار بار 
در هر ثانیه اندازه گیری کردند و بنابراین برای اندازه گیری نوسانات قدرت تنفس به 
اندازه کافی سریع بودند. پس از ثبت 30 ثانیه اطالعات، شبکه قادر شد بسامد تنفس 

این محقق را اندازه گیری کند که برابر با 0/4 تنفس در دقیقه بود.
براساس گزارش نیوساینتیست، به گفته این پژوهشگر، نتایج این کشف می تواند در 
عرصه پزشکی، برای مثال برای کنترل مداوم تنفس یک بیمار به خصوص در طول 
از لوله های  خواب مورد استفاده قرار گیرد. در واقع برخالف روش رایج استفاده 
 وارد شده در بینی می توان از این فناوری مدرن بهره گرفت. همچنین می توان از 

دستگاه های وای- فای برای ردیابی موقعیت دقیق افراد در اتاق استفاده کرد.

عکس روز                                             بزرگداشت حافظ

باور نكردني

روزنه

سفر به این مكان های عجیب به هیچ گردشگری توصیه نمی شود

پنجمين ازدواج زن آمریکایی با یک سگ!
یک زن تبعه آمریکا به دلیل فرار از خیانت مردان با برگزاری مراسم رسمی سگ خود 

را به عنوان همسری برگزید.
یک زن آمریکایی پس از چهار بار تجربه زندگی ناموفق با برگزاری مراسم ازدواج در 

میان دوستان و آشنایان خود، سگش را به عنوان همسری برگزید.
 به گزارش پایگاه خبری النسیج، یکی از سرشناسان منطقه نیز در این مراسم حضور 

داشت و به دو زوج گفت: برای هر یک از شما آرزوی خوشبختی می کنم!
در شب عروسی، زن با لباس عروس و 
آرایش کامل و سگ با یک دست کت 

و شلوار حضور پیدا کردند.
با  ازدواجش  علت  درباره  زن  این 

از  این سگ  یک سگ گفت: 
همسران سابق من 

باوفاتر است.


